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OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
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CNPJ nº 36.113.876/0001-91

Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio líquido - Semestre findo em 31 de Dezembro de 2018 e  
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de reais, exceto quando especificado)

Reserva de lucros  
Capital Social Legal Outras

Ajuste de avaliação 
patrimonial

Lucros (prejuízos) 
acumulados Total

Saldo em 30 de Junho de 2018 3.580 716  2.326 (1)  2.970 9.591 
Lucro do semestre -  -  - - 2.063 2.063 
Constituição de reservas -  - 4.883 - (4.883) -
Distribuição de dividendos -  -  - - (150)  (150)
Saldo em 31 de Dezembro 2018 3.580 716  7.209 (1)  - 11.504 
Mutações do semestre -  -  4.883 - (2.970) 1.913 
Em 31 de Dezembro 2017 3.580 716  3.326 (3)  - 7.619 
Lucro líquido do exercício -  -  - - 5.033 5.033 
Constituição de reservas -  - 4.883 - (4.883) -
Ajuste de avaliação patrimonial -  -  - 2  - 2 
Distribuição de dividendos -  - (1.000) - (150) (1.150)
Em 31 de Dezembro 2018 3.580 716  7.209 (1)  - 11.504 
Mutações do exercício -  -  3.883 2  - 3.885 
Em 31 de Dezembro de 2016 3.580 700  468 -  - 4.748 

Lucro líquido do exercício -  -  - - 7.832 7.832 
Constituição de reservas -  16 3.326 - (3.342) -
Ajuste de avaliação patrimonial -  -  - (3)  - (3)
Distribuição de lucros -  - (468) - (4.490) (4.958)

Em 31 de Dezembro 2017 3.580 716  3.326 (3)  - 7.619 
Mutações do exercício - 16  2.858 (3)  - 2.871 

1. Contexto operacional: A Oliveira Trust DTVM S.A. é uma Instituição 
Financeira, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e tem 
como atividade preponderante administrar carteiras e custodiar títulos e 
valores mobiliários, exercer funções de agente fiduciário, instituir, organizar 
e administrar fundos de investimentos, além das atividades descritas em seu 
estatuto social, conforme observando as disposições legais e regulamentares 
emanadas principalmente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)  
e do Banco Central do Brasil (BACEN). 
2. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis: As 
demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de reais. O Real é 
a moeda funcional da Distribuidora. As informações apresentadas em milhares 
de reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. As demonstrações contábeis foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, associadas às normas e 
instruções do Banco Central do Brasil, em consonância com o Plano Contábil 
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, instituído pelo 
BACEN. Com relação às normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC, relacionadas ao processo de conve0rgência às normas 
internacionais de contabilidade, foram adotados para fins de elaboração 
e divulgação das demonstrações contábeis apenas os pronunciamentos 
aprovados pelo BACEN, sendo as principais alterações introduzidas e que 
impactaram as demonstrações contábeis: • CPC 00 (R1) - Estrutura conceitual 
para elaboração e divulgação de relatório contábil - financeiro; • CPC 01 
(R1) - Redução do valor recuperável de ativos; • CPC 02 (R2) - Efeitos das 
mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis; 
• CPC 03 (R2) - Demonstrações dos fluxos de caixa; • CPC 04 (R1) - Ativo 
intangível; • CPC 05 (R1) - Divulgação de partes relacionadas; • CPC 10 (R1) 
- Pagamento baseado em ações; • CPC 23 - Políticas contábeis, mudança 
de estimativa e retificação de erro; • CPC 24 - Evento subsequente; • CPC 
25 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; • CPC 27 - Ativo 
imobilizado; • CPC 33 (R1) - Benefícios a empregados. As demonstrações 
contábeis foram aprovadas pela Administração em 19 de março de 2019. 
3. Descrição das principais práticas contábeis: a. Apropriação 
de receitas e despesas: O regime de apuração do resultado é o de 
competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser 
incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, 
sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente 
do pagamento ou recebimento. b. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e 
equivalentes de caixa estão representados por disponibilidades em moeda 
nacional e aplicações em operações compromissadas - posição bancada, 
com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor justo, com prazo 
de vencimento igual ou inferior a 90 dias. c. Aplicações interfinanceiras 
de liquidez: As Aplicações Interfinanceiras de Liquidez são registradas ao 
custo, acrescida dos rendimentos auferidos até a data do balanço. d. Títulos 
e valores mobiliários: Representado por aplicação em operações em 
Títulos Públicos Federais classificados em conformidade com as Circulares 
nº 3.068/01 e nº 3.082/02 do Banco Central do Brasil. São contabilizados pelo 
custo de aquisição, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos (curva) 
até a data do balanço, e ajustados ao valor de mercado, quando aplicável, 
em função da classificação dos títulos. Os títulos e valores mobiliários são 
classificados em três categorias específicas, de acordo com a intenção de 
negociação, atendendo aos seguintes critérios para contabilização: i. Títulos 
para negociação - Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com 
o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, sendo 
contabilizados pelo valor de mercado, em que as perdas e os ganhos 
realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no resultado; 
ii. Títulos disponíveis para venda - devem ser registrados os títulos e valores 
mobiliários que não se enquadram nos itens i e iii sendo ajustado pelo 
valor de mercado, computando-se a referida valorização/desvalorização à 
conta destacada do patrimônio líquido, quando relativa a títulos e valores 
mobiliários classificados na categoria títulos disponíveis para venda, pelo 
valor líquido dos efeitos tributários. iii. Títulos mantidos até o vencimento 
- Incluem os títulos e valores mobiliários, exceto ações não resgatáveis, 
para os quais haja a intenção e a capacidade financeira para mantê-los até 
o vencimento, sendo contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos 
rendimentos intrínsecos. e. Negociação e intermediação de valores: São 
registrados os recursos de clientes em conta de depósito, com liquidação 
imediata. f. Despesas antecipadas: São classificadas as aplicações 
de recursos em despesas cujos benefícios para a empresa ocorrerão 
durante o exercício. g. Provisão para crédito de liquidação duvidosa: 
É constituída com base em perdas prováveis de créditos a receber, com 
base na análise de risco individual das contas a receber e seu montante é 
considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na realização de contas 
a receber de clientes, na forma prevista da Resolução 2.682/99 do BACEN.  
h. Permanente: h.1) O Ativo imobilizado é registrado pelo custo de aquisição 
e deduzido da depreciação acumulada, pelo método linear, com base nas 
taxas de depreciação divulgadas na nota explicativa nº 7. h.2) O Ativo 
intangível é registrado pelo custo de aquisição, deduzido da amortização 
acumulada calculada mensalmente pelo prazo de 5 anos. i. Ativos e 
passivos contingentes, provisão para riscos e obrigações legais (fiscais 
e previdenciárias): O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos 
ativos, provisão para riscos e das obrigações legais (fiscais e previdenciárias) 
são efetuados de acordo com os critérios definidos pelo CPC 25 - Provisões, 
passivos contingentes e ativos contingentes, aprovada pela Resolução 
CMN nº 3.823/09 e Carta Circular BACEN nº 3.429/10, conforme segue:  
• Ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, 
exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de 
sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos; • Provisão para 
riscos: é reconhecida nas demonstrações contábeis quando, com base 
na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado 

provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, e sempre 
que os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança; 
• Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos 
assessores jurídicos: são divulgados, conforme nota explicativa nº 12, 
enquanto aqueles classificados como perda remota não são passíveis de 
provisão ou divulgação. Os montantes registrados são atualizados de acordo 
com a legislação vigente; • Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): 
referem-se a demandas judiciais em que estão sendo contestadas a 
legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições;  
j. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os ativos estão 
demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidas (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 incorridas (em base pro rata dia). k. Imposto de 
Renda e Contribuição Social corrente: A provisão para Imposto de Renda 
é calculada à alíquota de 15%, com um adicional de 10% sobre o lucro anual 
tributável excedente a R$240, ajustado pelas adições e exclusões previstas 
na legislação. A Contribuição Social apurada sobre o lucro ajustado na 
forma da legislação em vigor foi calculada à alíquota de 20%. l. Redução 
ao valor recuperável de ativos (impairment): Os ativos financeiros e não 
financeiros são avaliados para verificar se há evidência objetiva de que tenha 
ocorrido uma perda no seu valor contábil. A evidência objetiva de que os 
ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso 
no pagamento por parte do devedor, indicações de processo de falência ou 
mesmo, um declínio significativo ou prolongado do valor do ativo. Uma perda 
por redução ao valor recuperável (impairment) de um ativo financeiro ou não 
financeiro é reconhecida no resultado do período se o valor contábil do ativo 
ou unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável. m. Eventos 
subsequentes: Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base 
das demonstrações contábeis e a data de autorização para sua emissão, 
compostos por: • Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam 
condições que já existiam na data-base de autorização para sua emissão e 
• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições 
que não existiam na data-base das demonstrações contábeis. 
4. Aplicações interfinanceiras de liquidez: Estão representadas por 
operações compromissadas lastreadas por títulos emitidos pelo tesouro 
nacional com o resgate/revenda previsto para o dia 02 de janeiro de 2019:
Títulos 31/12/2018 31/12/2017
Operações compromissadas - LFT 17.997 27.954 

17.997 27.954 
5. Títulos e valores mobiliários: Estão representados por títulos emitidos 
pelo governo, com alta liquidez no mercado, na categoria de: títulos para 
negociação e títulos disponíveis para venda. Desta forma, a parcela referente 
a variação do preço de mercado, no valor de R$ (1), foi contabilizado em 
conta destacada de patrimônio líquido. Os rendimentos produzidos são 
computados diretamente no resultado do período.

31/12/2018 31/12/2017
Descrição Vencimento Quantidade Custo Atual Custo Atual
Letras financeiras
do tesouro 01/03/2021 220 1.622 2.173  1.622 2.042 

6. Outros créditos: Estão assim representados: a. Rendas a receber: 
Refere-se ao saldo dos serviços prestados a receber no período seguinte ao 
encerramento do balanço, sendo constituída uma provisão para crédito de 
liquidação duvidosa, conforme Resolução 2.682/99 do BACEN.
Títulos 31/12/2018 31/12/2017
Contas a receber 2.464 751 
(-) Provisão de crédito para liquidação duvidosa (1.821) -
Valor líquido 643 751 
b. Diversos: O saldo desse grupo está composto da seguinte forma:
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Adiantamentos e antecipações salarias  21  26 
Adiantamentos para despesas 337 530 
Impostos e contribuições a compensar 3.356 2.838 
Outras  41  28 

 3.755  3.422 
7. Ativo permanente: As aplicações no Ativo Permanente estão assim 
representadas: a. Investimentos: Estão assim compostos, representados 
por Cotas da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiros e de Capitais.
Investimentos 31/12/2018 31/12/2017
Ações e cotas 6  6 

6 6 
b. Imobilizado de uso:

Descrição
Taxa de 

depreciação a.a. 31/12/2018 31/12/2017
Móveis e equipamentos de uso 10% 323 313
Sistema de comunicação 10% 172 28
Sistema de processamento de 
dados 20% 482 325

Sistema de segurança 20% 6 6
(-) Depreciações acumuladas - (519)  (439)

464 233 

Relatório da Administração
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o 
Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, relativas ao 
semestre encerrado em 31 de Dezembro de 2018, acompanhado das 
respectivas Notas Explicativas e Relatório do Auditor Independente sobre 
as demonstrações contábeis. A Oliveira Trust agradece a todos os que 
contribuíram para o resultado alcançado. A Diretoria.

Resultado: No exercício em encerrado em 31 de Dezembro de 2018, 
a Oliveira Trust apresentou lucro líquido de R$ 5.033 mil, representando 
redução de 36%, quando comparado com o lucro líquido do exercício anterior.
Mercado: A Oliveira Trust, sociedade anônima de capital fechado, tem 
como principais atividades a prestação de serviços a terceiros, notadamente 
serviços fiduciários, administração de fundos de investimento e custódia 

qualificada. Estratégias e perspectivas para o ano de 2019: A Administração 
considera que no próximo semestre a empresa continuará com a ampliação 
no escopo e na qualidade dos serviços prestados aos seus clientes, bem 
como num desenvolvimento intenso de seus sistemas internos de controle 
e gerenciamento de operações, visando o aumento dos resultados líquidos  
a serem obtidos.

Fluxo de caixa das atividades operacionais
2º Sem/ 

2018 2018 2017
Lucro líquido do semestre/exercício 2.063 5.033 7.832 
Depreciação e amortização 73 127 121 
PCLD 1.361 1.821  - 
Ajuste de avaliação patrimonial  - 2 (3)
Lucro líquido do semestre/exercício 
ajustado 3.497 6.983 7.950 

(Aumento)/redução em contas do ativo
Aplicações interfinanceira de liquidez 10.372 9.957 (18.118)
Titulos e valores mobiliários (66)  (131) (188)
Outros créditos (1.335) (2.033)  (1.568)
Outros valores e bens 43 (13) 28 

Total do (aumento)/redução contas do ativo 9.014 7.780 (19.846)
Aumento/(redução) em contas do passivo
Fiscais e previdenciárias 3.243 1.273 2.800 
Negociação e intermediação de valores (12.751) (12.842) 11.388 
Diversos (2.565) (435) 1.291 

Total do aumento /(redução) contas do 
passivo (12.073) (12.004) 15.479 

Fluxo de caixa proviniente das atividades 
operacionais 438 2.759  3.583 

Fluxo das atividades de investimento
(Aquisição) de imobilizado (284)  (311) (30)
(Aquisição)/Baixa de intangível (61) (79) 206 

Fluxo de caixa líquido proveniente (aplicado) 
das atividades de investimento  (345) (390) 176 

Fluxo das atividades de financiamento
Dividendos distribuídos - (2.000) (3.958)
Fluxo de caixa líquido aplicado das 
atividades de financiamento - (2.000) (3.958)

Aumento/(redução) das disponibilidades 93  369 (199)
Caixa e equivalentes de caixa - início 531 255 454 
Caixa e equivalentes de caixa - final 624 624 255 
Aumento (redução) de caixa e equivalentes 
de caixa 93  369 (199)

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Ativo Circulante 25.192 34.424 
Disponibilidades 624 255 
Aplicações interfinanceira de liquidez 4 17.997 27.954 
Operações compromissadas  17.997  27.954 
Títulos e valores mobiliários 5 2.173 2.042 
Letras financeiras do tesouro 2.173 2.042 

Outros Créditos 6 4.357 4.145 
Rendas a receber 2.464  751 
PCLD  (1.821) -
Diversos 3.714 3.394 

Outros valores e bens 41 28 
Despesas Antecipadas 41 28 

Ativo Permanente 585 322
Investimento 7.a 6 6
Imobilizado de uso 7.b 464 233
Imoveis de uso  983  672 
(Depreciações acumulada) (519) (439)

Intangível 7.c 115 83 
Ativos intangíveis  350  271 
(Amortização acumulada) (235) (188)

Total do Ativo 25.777 34.746 

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Passivo Circulante 14.273 25.627 
Outras obrigações 14.273 25.627 
Sociais e estatutárias 8  150 1.000 
Fiscais e previdenciárias 9 8.475 7.202 
Negociação e intermediação de valores 10 1.124  13.966 
Diversas 11 4.524 3.459 

Passivo não circulante - 1.500 
Provisão para passivos contingentes 12 - 1.500 

Patrimônio líquido 11.504 7.619 
Capital social 13 3.580 3.580 
Reserva legal  716  716 
Outras reservas 7.209 3.326 
Ajuste de avaliação patrimonial 5 (1) (3)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 25.777 34.746 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

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

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

c. Intangível:

Descrição
Taxa de 

amortização a.a. 31/12/2018 31/12/2017
Softwares e licenças de uso 20% 350 271
(-) Amortização acumuladas - (235) (188)

115 83 
8. Sociais e estatutárias: Registra o saldo da distribuição de lucros a pagar 
aos acionistas.
9. Fiscais e previdenciárias: O saldo desse grupo está composto da 
seguinte forma:
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Provisão de impostos e contribuições sobre o lucro 7.324 6230
Impostos e contribuições a recolher (a) 1.151  972 

8.475 7.202 
(a) Representados substancialmente por impostos sobre salários e de 
terceiros.
10. Negociação e intermediação de valores: Registra o montante de 
recursos de clientes, relativo a operações com liquidação imediata, onde em 
31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 foram respectivamente 
R$ 1.124 e R$ 13.966. 
11. Diversas: O saldo desse grupo está composto da seguinte forma: 
11.1. Provisões para pagamento pessoal: 

Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Férias  1.030 886 
Salários a pagar - 3 
FGTS s/férias 83 71 
INSS s/férias 265 227 
Rescisão 1 -
Participação no lucro - funcionários  2.200  1.000 

3.579 2.187 
11.2. Outras contas a pagar:

Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Alugueis a pagar 588 695 
 588 695 
11.3. Credores diversos no país:  
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Adiantamento de clientes 357 577 

357 577 
12. Provisão para ativos e passivos contingentes: A Distribuidora 
acompanha todos os processos administrativos e judiciais em que a 
Instituição figura como parte autora ou ré e, amparada na opinião dos 
assessores jurídicos, classifica as ações de acordo com a expectativa de 
insucesso, cuja classificação é revista periodicamente e efetivada, se 
necessária, a reclassificação dos riscos desses processos. 12.1. Ativos 
contingentes cuja entrada de benefícios econômicos é provável, mas 
não praticamente certa. a) Ação de repetição de indébito pela não 
incidência de ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS: Em 14 de 
março de 2017, a Distribuidora impetrou ação de repetição de indébito 
com pedido de tutela provisória antecipada em caráter antecedente sobre 
a declaração de não incidência de ISS na base de cálculo do PIS/COFINS 
dos últimos 5 (cinco) anos. Após réplica, em 25 de agosto de 2017, o pedido 
foi julgado procedente, em parte, condenando a União a restituir a exação 
recolhida a maior, mediante compensação com contribuição da mesma 
espécie e destinação com atualização pela taxa SELIC. A União ingressou 
com recurso de apelação, restando o julgamento do recurso pela Turma 
Recursal. b) Mandado de Segurança pela inexigibilidade do PIS e da 
COFINS sobre as receitas financeiras: Interposta em 31 de agosto de 2007, 
a ação dentre outros pleitos, busca a compensação do indébito tributário ao 
que recolheu a título de PIS e COFINS indevidamente nos últimos 5 anos, 
contados da distribuição da demanda. O processo aguarda julgamento de 
recurso especial selecionado pelo Tribunal em relação ao tributo PIS. Com 
relação ao COFINS, a Instituição está peticionando junto ao D. Juízo para

Demonstrações do Resultado - Semestre findo em 31 de Dezembro  
de 2018 e Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto 
Semestre findo em 31 de Dezembro de 2018 e Exercícios findos  

em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

  Nota
2° Sem/ 

2018 31/12/2018 31/12/2017
Resultado da intermediação 
financeira 14 966 1.505 1.615 
Resultado de titulos e valores 
mobiliários 966  1.505  1.615 

Resultado bruto da intermediação 
financeira 966 1.505 1.615 

Outras receitas/despesas opera-
cionais 6.766  14.684  14.459 
Receita de prestação de serviços 15  28.979 55.014 46.169 
Despesas de pessoal  (8.860)  (17.213)  (15.242)
Despesas administrativas 17 (6.355)  (11.570)  (11.988)
Despesas tributárias 16 (5.227) (9.279) (4.479)
Despesa de provisão p/ créditos de 
liquidação duvidosa  (1.779) (2.277) - 

Outras receitas operacionais  8 9 9 
Outras despesas operacionais  - -  (10)

Resultado Operacional 7.732  16.189  16.074 
Resultado não operacional - - 138 
Lucro na venda de imobilizado 7.b.i - -  138

Resultado antes da tributação 
sobre o lucro 7.732  16.189  16.212 

Imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro 19  (3.263)  (7.324)  (6.231)
Provisão para imposto de renda (1.740) (3.991) (3.407)
Provisão para contribuição social 
sobre o lucro (1.523) (3.333) (2.824)

Participação estatutária no lucro 19  (2.406)  (3.832)  (2.149)
Lucro líquido do semestre/exer-
cício 2.063 5.033 7.832 

Numero de ações 26.000  26.000  26.000 
Lucro líquido do semestre/exercí-
cio por ações - R$ 79,35  193,58  301,23 

PRÓXIMA
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Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)

Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria - 2º Semestre de 2018

prosseguimento do feito. 12.2. Passivos contingentes classificados 
com probabilidade de perda provável - 12.2.1. Passivos contingentes 
classificados com probabilidade de perda provável: Em 20 de outubro 
de 2015, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) julgou o 
Processo Administrativo Sancionador PAS CVM nº. RJ2013/5456, imputando 
à Distribuidora penalidade caracterizada por multa pecuniária no valor de R$ 
3.000 mil. Considerando que a decisão condenatória foi proferida na esfera 
administrativa, contra a qual foi interposto recurso ao Conselho de Recursos 
do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”), protocolado junto à CVM em 22 
de fevereiro de 2016; e considerando que o agravamento da condenação que 
resultou na multa de R$ 3.000 mil, se deu com base em reincidência genérica 
e que o CRSFN já se manifestou no sentido de que esse agravamento deve 
se configurar através de reincidência específica, os assessores jurídicos da 
Distribuidora consideravam como provável a saída de recursos no valor de 
R$ 1.500 mil, provisionado até maio de 2018. Tendo em vista que a decisão 
do Colegiado da CVM foi confirmada pelo Conselho de Recursos do Sistema 
Financeiro Nacional, em 30 de junho de 2018 foi contabilizado o valor integral 
da multa (R$ 3.000 mil) na conta de “Provisão de outras contas a pagar”, 
no passivo não circulante, até que ocorresse a notificação para pagamento, 
recebida em 18 de outubro de 2018, tendo sido realizado o competente 
pagamento dentro do próprio mês de outubro de 2018. 
12.3. Passivos contingentes classificados com probabilidade de perda 
possível: Trata-se de ação ordinária proposta pelo Autor Union National 
FIDC Financeiros e Mercantis (“Fundo”) em face dos Réus Oliveira Trust 
DTVM, Global Capital S.A. e Banco Bradesco S.A., requerendo que seja 
reconhecida a responsabilidade solidária destes com relação aos supostos 
inadimplementos condenando-os a indenizarem os danos emergentes e 
os lucros suportados pelo autor da ação. O processo se encontra em fase 
pericial, não sendo possível mensurar valor que eventualmente venha a ser 
exigido especificamente da Distribuidora. Embora o escritório que patrocina 
a causa tenha classificado o êxito da demanda como “possível”, entendemos 
que devido aos últimos andamentos do processo, em especial a oitiva com o 
perito, as chances da ação não lograr êxito aumentaram. 
13. Patrimônio líquido: a) Capital social: O Capital Social subscrito e 
integralizado em 31 de dezembro de 2018 e 2017 é de R$ 3.579.646,16 (três 
milhões, quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais 
e dezesseis centavos), divididos em 26.000 (vinte e seis mil) ações ordinárias 
nominativas, todas sem valor nominal, de titularidade de domiciliados no 
país. b) Distribuição de dividendos e destinação do lucro líquido: Aos 
acionistas é assegurado um dividendo mínimo correspondente a 25% do 
lucro líquido do exercício, deduzido a reserva legal, exceto na ocorrência da 
hipótese prevista no parágrafo 3º, do artigo 202 da lei 6.404/76 que prevê 
a possibilidade de retenção de todo lucro pela Distribuidora. Na conta de 
“Outras reservas de lucros” (2017 - R$3.326) foi incorporado lucro líquido 
do exercício de 2018 de R$ 5.033 e R$ 1.150 destinados à distribuição de 
dividendos, onde no final do exercício de 2018 perfaz o saldo de R$ 7.209. 
14. Resultado da intermediação financeira: 
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Compromissada  1.377  1.424 
LFT 128 191 

1.505 1.615 
15. Receita de prestação de serviços:
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Taxa de administração 17.430 12.603 
Taxa de custódia 22.441 19.357 
Outros 15.143 14.209 

55.014 46.169 
16. Despesas Tributárias:

Descrição 31/12/2018 31/12/2017
ISS (2.227) (1.960)
COFINS (2.261) (1.909)
PIS (367) (310)
Complemento da multa CVM, conforme nota 12.2. (2.346) -
Multa de DARFs,relativo aos fundos administrados (1.715) -
Outros (363) (300)

(9.279) (4.479)

17. Despesas administrativas: 
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Água (153) (198)
Aluguel (1.711) (2.043)
Comunicações (685) (732)
Manutenção (77) (113)
Material (125) (722)
Processamento de dados (3.868) (3.701)
Promoções e relações públicas (321) (258)
Propaganda e publicidade (26) -
Publicações (88) (96)
Seguros (51) (157)
Serviços financeiros (911) (791)
Serviços de terceiros (474) (484)
Serviços técnicos (1.617) (1.882)
Transporte (84) (77)
Viagens (374) (228)
Depreciação (127) (165)
Outras (878) (351)

(11.570) (11.998)
18. Remuneração dos administradores: A remuneração dos administradores 
é baseada nas melhores práticas de mercado obtida por meio de pesquisa de 
mercado setoriais e entidades sindicais, devendo ser proposta pelo Comitê 
de Remuneração, observado o disposto no Estatuto social da Distribuidora, 
onde, após proposta, será submetida à assembleia geral para aprovação. 
A remuneração é fixa, não havendo bônus ou remuneração variável a ser 
adicionada à remuneração dos administradores, cujo pagamento é realizado 
mensalmente em moeda corrente nacional e mediante transferência bancária. 
19. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social:
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Resultado antes da tributação sobre o lucro e 
participações no resultado 16.189 16.212 

(-) Participações no resultado (3.832) (2.149)
Resultado contábil do período 12.357 14.063 
Adições e exclusões  4.307 55 
Base de cálculo - Contribuição social e IRPJ 16.664 14.118 
Taxa da contribuição Social Federativa 20% 20%
(=) Contribuição Social  3.333  2.824 
Taxa de Imposto de Renda 15% 15%
Adicional de imposto de Renda 10% 10%
(=) Imposto de Renda  3.991  3.407 
(=) Despesas do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social 7.324 6.231 

20. Gerenciamento de riscos e de capital: Em atendimento às 
determinações do Banco Central do Brasil, a Oliveira Trust definiu uma 
estrutura e estabeleceu políticas e normas internas para o gerenciamento 
de riscos e capital decorrentes de suas operações e atividades, mantendo 
uma postura conservadora em relação à exposição de risco. Em fevereiro de 
2017, o BACEN publicou a Resolução nº 4.557, que dispõe sobre a estrutura 
de gerenciamento de riscos e de capital, revogando as Resoluções nº 3.988, 
nº 3.380, nº 3.464, nº 3.721 e nº 4.090 após prazo de implementação das 
recomendações previsto na norma. A Oliveira Trust está classificada no 
Segmento 4 (S4), conforme Resolução nº 4.553 do CMN. a) Gerenciamento 
de riscos: A gestão de riscos é realizada de forma unificada e compreende 
a adoção de instrumentos que permitem a consolidação e controle dos 
riscos relevantes, tendo por objetivo organizar o processo decisório e definir 
os mecanismos de controle dos níveis de risco aceitáveis e compatíveis 
com o volume de Capital disponível, em linha com a estratégia de negócio 
adotada.  Esta gestão unificada é feita através de processo estruturado que 
compreende o mapeamento, a apuração e a totalização dos valores em 
risco. Risco de crédito: Risco de Crédito é definido como a possibilidade 
de ocorrência de perdas associadas a: • Não cumprimento pela contraparte 
de suas obrigações nos termos pactuados; • Desvalorização, redução de 
remunerações e ganhos esperados em instrumentos financeiros decorrentes 
da deterioração da qualidade creditícia da contraparte, do interveniente ou 
do instrumento mitigador; • Reestruturação de instrumentos financeiros; ou 
• Custos de recuperação de exposições de ativos problemáticos. Risco de 
mercado: Risco de mercado é definido como a possibilidade de ocorrência 
de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de exposições 

detidas pela Oliveira Trust. Estas perdas podem ser incorridas em função 
do impacto produzido pela variação de taxas de juros, paridades cambiais, 
preços de ações e de commodities, entre outros. Risco operacional: 
Risco operacional é definido como a possibilidade da ocorrência de perdas 
resultantes de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação 
de processos internos, pessoas ou sistemas. Esta definição inclui o Risco 
Legal associado a inadequações ou deficiências em contratos firmados pela 
Oliveira Trust, às sanções em razão de descumprimento de dispositivos 
legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades 
desenvolvidas pela Oliveira Trust. Risco de liquidez: O risco de liquidez é 
definido como: • A possibilidade da Oliveira Trust não ser capaz de honrar 
eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e 
futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas 
operações diárias e sem incorrer em perdas significativas; e • A possibilidade 
da Oliveira Trust não conseguir negociar a preço de mercado, uma posição, 
devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente 
transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado. Risco 
Socioambiental: Conforme determinado pela Resolução CMN no 4.327, de 
25 de abril de 2014, a exposição ao risco socioambiental define-se como 
a possibilidade de ocorrência de perdas de danos socioambientais. O 
processo de gerenciamento de risco socioambiental permite que os riscos 
sejam previamente identificados, mensurados, mitigados, acompanhados 
e reportados. Os processos adotados são pautados pela adoção de 
rotinas e procedimentos utilizados para a identificação, classificação, 
avaliação, monitoramento, prevenção e controle do risco socioambiental 
em suas atividades e operações, sobretudo no estabelecimento de 
critérios e mecanismos específicos para atividades econômicas com maior 
probabilidade de causar danos socioambientais. b) Gerenciamento de 
capital: Seguindo as regulamentações do BACEN e, em consonância com 
as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, a Oliveira 
Trust adota diretrizes de gestão de Capital visando uma administração 
eficiente e sustentável de seus recursos e colaborando para a promoção da 
estabilidade do Sistema Financeiro Nacional. Suficiência de capital (visão 
regulatória): A gestão do capital é realizada com o objetivo de garantir a 
adequação aos limites regulatórios e ao estabelecimento de uma base sólida 
de Capital, viabilizando o desenvolvimento dos negócios e das operações 
conforme plano estratégico da instituição. Índices de capital: Os índices de 
capital são apurados segundo os critérios estabelecidos pelas Resoluções 
CMN nº 4.192/2013 e nº 4.193/2013, que tratam do cálculo do Patrimônio de 
Referência (PR) e do Patrimônio de Referência Mínimo Requerido (PRMR) 
em relação aos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA), respectivamente. 
Monitoramento e Transparência: O controle e monitoramento do nível 
adequado de capital e o cálculo das parcelas de capital requeridas para 
a cobertura da exposição aos riscos são realizados mensalmente através 
de sistema informatizado, tomando como base o Demonstrativo de Limites 
Operacionais - DLO. O resumo da descrição da estrutura de gerenciamento 
de capital e gestão integrada riscos está disponível na página eletrônica da 
Instituição no endereço www.oliveiratrust.com.br e os relatórios completos 
estão à disposição dos interessados em sua sede. 
21. Ouvidoria: A Distribuidora, atendendo exigências contidas na Resolução 
CMN nº 4.433/15 e Circular 3.503/10 ambas editadas pelo Banco Central do 
Brasil e à Instrução CVM nº 529/2012, possui componente organizacional - 
Ouvidoria - composto por um Diretor e um Ouvidor, cujo atendimento se dá 
em dias úteis de 8h às 20h. 
22.  Limites operacionais: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a 
Distribuidora se encontra enquadrada nos limites de capital e patrimônio 
compatível com o risco da estrutura dos ativos, conforme normas e instruções 
estabelecidas pela Resolução 2.099/94 e legislação complementar. 
O índice de Basiléia em 31 de Dezembro de 2018 é de 13,98% (13,50% em 
31 de Dezembro de 2017). 
23. Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de 2018 
e 2017, a Distribuidora não possuía operações próprias com instrumentos 
financeiros derivativos em aberto. 
24. Outras informações: Em atendimento à Resolução nº 3.198 do Conselho 
Monetário Nacional, a Instituição, no exercício, somente contratou a BDO 
RCS Auditores Independentes para a prestação de serviços de auditoria 
externa, não tendo a referida empresa prestado qualquer outro tipo de 
serviço a Instituição. A política adotada atende aos princípios que preservam 
a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente 
aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem 
exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste. 
25. Partes relacionadas: No ano findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
não houve transação com partes relacionadas. 
26. Eventos subsequentes: Não ocorreram até a presente data eventos 
que pudessem alterar de maneira significativa as demonstrações contábeis.

Diretoria

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Contador
José Alexandre Costa de Freitas - Diretor Carlos Henrique Correa Sismil - Diretor Jorge Cezar P. Derossi - Contador - CRC-RJ: 084173/O-1

O Comitê, em atendimento ao §2º do Art. 17 da Resolução 3.198/04 do 
Banco Central do Brasil, apresenta resumo de seu relatório referente ao 
2º semestre/2018, destacando, com relação às suas atividades, que: (i) 
reuniu-se periodicamente com a Diretoria da instituição, com a auditoria 
independente e com a auditoria interna a fim de verificarem o cumprimento 
de suas eventuais recomendações e indagações, inclusive no que se 
refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria; (ii) avaliou 
relatórios pertinentes à efetividade dos controles internos e dos processos 
de gestão de riscos, bem como ao descumprimento de dispositivos legais; 

(iii) face o resultado das reuniões trimestrais e dos relatórios da: (a) auditoria 
independente,  fez algumas recomendações, aceitas pela Diretoria; e (b) 
da auditoria interna, fez algumas recomendações de melhorias, também 
aceitas pela Diretoria; (iv) Avaliou a efetividade da (a) auditoria independente, 
concordando com sua opinião acerca da integridade das demonstrações 
financeiras, não tendo sido identificadas situações que pudessem afetar a 
objetividade e a independência dos auditores externos; (b) auditoria interna, 
com base nos relatórios emitidos que não apontaram riscos que possam 
afetar a instituição, concluindo como satisfatório os trabalhos realizados; e 

(v) revisou previamente as demonstrações financeiras do segundo semestre 
de 2018 (“DFs”), tendo o Comitê concluído que as DFs, acompanhadas 
pelas notas explicativas, comparativamente com o mesmo período do ano 
anterior estão adequados e foram elaborados de acordo com as normas 
legais vigentes.
Rio de Janeiro, 29/03/2018 
José Alexandre Costa de Freitas (Diretor-Membro do Comitê)
Carlos Henrique Correa Sismil (Diretor-Membro do Comitê)
Alexandre Lodi de Oliveira (Diretor-Membro do Comitê)

Aos Acionistas e Administradores da
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rio de Janeiro - RJ.
Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações 
contábeis da OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A. (“Distribuidora”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela 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 aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da OLIVEIRA 
TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., 
em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil. 
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis: 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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Distribuidora 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2017. Os valores correspondentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2017, apresentadas para fins de comparação, 
foram examinados por outros auditores independentes que emitiram o 
relatório de auditoria, datado de 27 de março de 2018, sem modificação e 
com ênfase em riscos e incertezas sobre o provimento ao recurso interposto 
de processo administrativo sancionador.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e 
o relatório do auditor: A Administração da Distribuidora 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 demonstrações 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. 
Responsabilidade da Administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis: A Administração da Distribuidora é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no 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 
de a Distribuidora 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 
Administração pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Distribuidora são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. 
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, 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 contábeis. 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 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 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 
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Distribuidora; • 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 
uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que 
possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza significativa 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis 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 Distribuidora 
a não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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.

Rio de janeiro, 22 de março de 2019. 

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CRC 2 SP 013846/F
Waldemar Namura Junior - Contador CRC 1 SP 154938/O-0 - S - RJ

ÚLTIMA
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1 - Contexto Operacional: A Construtora Queiroz Galvão S.A., ao longo do 
exercício de 2018, desenvolveu regularmente suas atividades, promovendo 
as operações financeiras e securitárias inerentes à natureza dos seus 
serviços, atuando na indústria da construção civil, preponderantemente, nos 
segmentos: metroviário, de usinas hidrelétricas e barragens, executando 
pontes, túneis, viadutos, construções portuárias, edifícios, estradas e 
serviços de montagem industrial. CQG Brasil: Em 2018, a Companhia 
promoveu entregas relevantes relativas a obras e etapas de obras, tais 
como: Trecho da Transposição do Rio São Francisco; do Projeto Vertente 
Litorânea (PB); Etapa 6 do Complexo Viário Gal Costa (BA); do Metrô Linha 
5 (SP) e concluiu todas as etapas da operação assistida permitindo o início 
da operação comercial das obras metroviárias e de mobilidade urbana do 
Monotrilho Leste Linha 15 (SP); Ainda em 2018, a Companhia celebrou o 
contrato do Arco da Inovação em São José dos Campos (SP), tendo iniciado 
as obras logo em seguida e o contrato para execução da Ponte sobre o Rio 
São Jorge em Santos/SP que terá seu início em 2019.  Diversos contratos 
de serviços permaneceram em execução durante o exercício de 2018 nos 
segmentos de obras de infraestrutura rodoviária e mobilidade urbana, tais 
como: o Contorno de São Sebastião (SP), a Duplicação da Rodovia dos 
Tamoios (SP), ambas com alta complexidade executiva, a Ponte sobre o Rio 
Guaíba (RS), o Complexo Viário Gal Costa (BA), implantação do BRT 
Transbrasil – Avenida Brasil (RJ), além de outros contratos, tais como: 
Execução de derrocamento a jusante da Eclusa de Nova Avanhandava 
(SP), para ampliação do canal de navegação da Hidrovia Tietê-Paraná; 
obras de construção de complexo hidrelétrico de Belo Monte (PA); obras do 
Projeto Vertentes Litorânea (PB); execução dos serviços de melhorias da 
calha do Rio Ipitanga, importante obra de combate às enchentes em 
Salvador (BA) e Lauro de Freitas (BA), dentre outros. CQG Internacional: Em 
Honduras, a empresa atingiu 87% das obras de construção de uma rodovia 
chamada de “Canal Seco”, com 46 km de extensão, em pista dupla de 
concreto asfáltico, contemplando 10 pontes com longitudes entre 15m e 
90m, e 1 Intercambiador. Essa rodovia faz parte do Corredor Logístico que 
une Puerto Cortés, a principal infraestrutura portuária de Honduras, na costa 
Atlântica, com o porto de El Salvador, La Unión, no Pacífico. O novo corredor 
dará mais autonomia para transporte de mercadorias entre os países. A 
conclusão do projeto está prevista para o mês maio de 2019 e sua situação 
financeira se encontra completamente regular. Ainda em Honduras, está em 
fase final de conclusão com um avanço de 72%, as obras para a Reabilitação 
da Estrada Los Ranchos – El Florido, com extensão de 36,6 km, que prevê 
a reciclagem do pavimento existente, a construção de novos pavimentos em 
concreto, 1 ponte e muros de terra armada para estabilização de falhas. O 
projeto vai gerar um melhor fluxo na relação comercial entre Honduras e 
Guatemala, e o aumento do fluxo turístico na região de Copán Ruinas. Conta 
com financiamento dos Bancos Europeu de Investimento e do Banco Centro-
americano de Integração Econômica, previsão projetada para março de 
2019. Na Argentina, a CQG em consórcio com a empresa local Centro 
Construciones assinaram o contrato comercial para a obra de “Ampliación 
de la capacidad del Río Salado” no valor total de USD 124 MM, que 
contempla o melhoramento das secções do Rio Salado nas imediações da 
cidade de Roque Perez, mediante escavação por dragagem, com o objetivo 
de garantir a capacidade de condução fluvial para uma recorrência de 10 
anos, em extensão total de 26,64 Km, o projeto conta com o financiamento 
do Banco Mundial. O pagamento do adiantamento contratual para dar início 
ao processo de mobilização do projeto ocorreu em janeiro de 2019, com 
prazo de execução de 36 meses. No Paraguai, a empresa, através do 
Consórcio do Corredor Rodoviário Bioceânico, firmado com a construtora 
paraguaia, Ocho A SA, ambas com 50% de participação, já se encontra em 
processo de mobilização para o projeto de construção do “Corredor 
Bioceânico” no valor total de USD 443 MM. O projeto cruzará a região do 
Chaco e unirá Loma Plata (coração do Chaco) e Carmelo Peralta, na 
fronteira com o Brasil. Este trecho tem extensão de 277 quilômetros, com 
duas pistas de rolamento em concreto asfáltico, e plataforma de 12m. A nova 
rota ajudará na comunicação entre Brasil, Paraguai e Argentina, permitindo 
a saída para o mar das exportações do Paraguai através da zona franca no 
porto chileno de Antofagasta. No Peru, foi concluído a obra de Llocllamayo 
com solução para setores críticos da Concessão da Interoceânica, que 
consiste em variante pela margem direita do Rio San Gaban, no KM 295, 
com 2 pontes tipo arco atirantado, cerca de 1 km de via asfaltada, obras de 
drenagem e proteção para pontes, e no KM 240, composto por 4 pontes com 
extensão total de 225m.  Ainda em dezembro de 2018, foi realizada nova 
adjudicação para construção do Túnel Ollachea, compreendido no Tramo 4, 
setor crítico do Km 231 + 700 até o Km 232 + 800 da Rodovia Interoceânica, 
pelo valor total de USD 52 MM e participação da CQG de 33%. Em Gana, 
está concluído o projeto Ruas de Tema, na capital Accra, onde a empresa 
executou mais de 600 mil m2 de pavimento asfáltico. Ainda no ano de 2018, 
a empresa foi adjudicada para continuidade da Fase 2 deste mesmo projeto, 
no valor de USD 28 MM. A empresa venceu o processo licitatório para 
construção, em modalidade EPC, de 3 pontes com estrutura extradossada 
de aproximados 780 metros no total, denominadas: Buipe, Yapei e Daboya 
(Lotes 1, 2 e 3 respectivamente). O valor do projeto é de USD 96 MM. O 
projeto promoverá a conexão, a partir da rodovia nacional N10, da região de 
Kumasi (um importante polo ao norte de Gana) com o extremo norte do país, 
permitindo o escoamento de bens, fluidificando esta rota comercial e 
permitindo o deslocamento dos habitantes de maneira segura. 2 - 
Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações 
contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da 
Lei das Sociedades por Ações, e nas normas e procedimentos contábeis 
emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados por resoluções do Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC. A preparação das demonstrações contábeis 
de acordo com as normas IFRS e as normas CPC exigem que a Administração 
faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.  
Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões 
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que 
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.  
Em atendimento ao CPC 36, as demonstrações contábeis consolidadas 
foram preparadas e estão disponíveis aos interessados na Companhia. As 
demonstrações contábeis foram aprovadas para publicação pela 
Administração em 25 de março de 2019. 3 - Principais Práticas Contábeis: 
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas 
demonstrações contábeis. a) Caixa e equivalente de caixa: Representam 
os recursos da companhia, sem restrições para uso imediato, na 
movimentação das operações da empresa, incluem os saldos de caixa, 
depósitos em bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata. São 
classificados como ativos financeiros a valor justo por meio dos resultados 
disponíveis para negociação, e estão registrados pelo valor original acrescido 
dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento das demonstrações 
contábeis apurados pelo critério pró-rata que equivalem aos seus valores de 
mercado. b) Títulos e valores mobiliários: Os ativos financeiros da 
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Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 
da Construtora Queiroz Galvão S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores 
de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 25 de março de 2019. A Diretoria.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

2018 % 2017 %
Constructora Recife S.A.C. .................. 22.479 100,00 21.477 100,00
Constructora SUR S.A.......................... 110 33,33 55 33,33
Operadora SURPERU S/A ................... 8.233 33,33 1.738 33,33
Intersur Concesiones S.A. .................... 17.167 33,33 12.519 33,33
Construtora Queiroz Galvão S.A. – 

Sucursais no exterior ......................... 475.103 100,00 436.853 100,00
RIG Oil & Gás Contractors ................... 3.168 25,48 3.014 25,48
QGI Oil & Gás Contractors ................... 61.056 80,00 91.189 80,00
Queiroz Galvão Construccion Colômbia - 50,00 7 50,00
Quebec – Constr., Montagem e 

Transp. de Estruturas Ltda. ............... 17 65,00 29 65,00
LOCAV Locadora Ltda. ........................ 16.829 50,00 21.177 50,00
Queiroz Petro S.A................................. 106 40,59 138 40,59
QUIP S/A .............................................. 6.215 29,75 10.055 29,75
Transportadora Guarany Ltda .............. 6.743 100,00 7.009 100,00
Queiroz Galvão ZCS Desenvolvimento 

Imobiliário S/A .................................... 20.824 25,00 17.636 25,00
QGI Brasil S/A ...................................... 106.404 78,12 105.003 78,12
NEDL Dutos do Nordeste ..................... 1.019 14,61 1.138 14,61
Queiroz Galvão Mineração S/A ............ 40.220 100,00 49.864 100,00
Agropecuário Rio Arataú S.A. .............. 9.066 100,00 6.106 100,00
Guarany Siderurgia e Mineração S.A. .. 177.929 100,00 178.975 100,00
Frontis Construções e Montagens Ltda 

(Antiga Q. G. Imp. Exp.) ..................... 119 100,00 121 100,00
972.807 964.103

• Sucursal Venezuela - Ambiente Econômico Altamente Inflacionário:
As demonstrações financeiras da controlada Sucursal Venezuela referentes
aos exercícios findos em 2018 e 2017, cuja moeda funcional é o Bolívares
Venezuelanos, foram submetidas à ajustes de correção monetária integral
em virtude de a situação econômica daquele país ser considerada altamente
inflacionária. Nos dois últimos exercícios a inflação acumulada atingiu os
patamares de 1.698.488,2% e 2.616% respectivamente. Desta forma, as
demonstrações financeiras desta controlada foram convertidas para o Real
utilizando a taxa de conversão de fechamento para todas as rubricas do
balanço, após aplicada a correção monetária das demonstrações financeiras
de acordo com os conceitos estabelecidos no IAS 29 – Financial Reporting
in Hyperinflationary Economy. b) As Provisões para Perda em Investimento
apresentavam a seguinte composição em 2018 e 2017:
Investidas 2018 2017
Construtora Queiroz Galvão – Sucursal Chile............. - (517.331)
Construtora Queiroz Galvão – Sucursal Líbia ............. (43.295) (285.501)
Construtora Queiroz Galvão – Sucursal Bolívia .......... (253) -
Construtora Queiroz Galvão – Sucursal Venezuela .... (183) -
Queiroz Galvão Construccion Colômbia ..................... (20) -

(43.751) (802.832)
• Sucursal Chile: Em 2017 a Companhia realizou uma provisão para perda
em investimentos no valor de R$ 517 milhões, a qual reflete o patrimônio
líquido negativo da Sucursal em 31/12/2017. Tais perdas são oriundas de
eventos extraordinários ocorridos durante a execução de um contrato para
construção de uma hidrelétrica naquele país, os quais a Companhia entende
não ter sido a responsável. Em 2018 a provisão foi baixada em função da
liquidação dos passivos remanescentes. • Sucursal Líbia: Em 2011, as
atividades da Companhia foram suspensas na Líbia em função da guerra
civil que se instaurou naquele país. Com o fim dos conflitos em 2014 a
Companhia vinha negociando com o novo governo a retomada das operações.
Apesar de todos os esforços da Companhia em negociar a reativação das
atividades, o cenário vem se mostrando cada vez mais complexo e por isso
a Administração entendeu que no curto prazo as perspectivas são baixas
para se efetivar tal retomada nos negócios. Assim, para melhor evidenciação
desta situação em suas demonstrações financeiras, a Companhia realizou
uma provisão para perda em investimentos no valor de R$ 286 milhões, que
representavam o patrimônio líquido negativo da Sucursal em 31/12/2017. Em
2018 houve uma liquidação parcial dos passivos, o que reduziu a provisão
inicial para R$ 43 milhões.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ativo 2018 2017
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3 "a") ............... 12.394 26.166
Títulos e valores mobiliários (Nota 3 "b") .................. 65.700 57.268
Contas a receber de clientes (Nota 4) ...................... 987.862 996.846
Estoques (Nota 3 "d") ............................................... 46.458 61.160
Imposto a compensar ............................................... 53.886 124.723
Despesas antecipadas .............................................. 14.641 13.961
Outras contas a receber ........................................... 105.141 127.602

1.286.082 1.407.726
Não Circulante

Realizável a longo prazo 
Títulos e valores mobiliários ................................... 28.741 28.741
Contas a receber de clientes (Nota 4.a) ................. 402.128 468.566
Depósitos Judiciais ................................................. 67.517 78.372
Partes relacionadas (Nota 8) .................................. - 361.162
Outras contas a receber ......................................... 1 22.898

498.387 959.739
Investimentos

Coligadas e controladas (Nota 5.a) .......................... 972.807 964.103
Outros investimentos ................................................ 3.821 3.821

Imobilizado (Nota 6) .................................................... 148.230 179.872
Intangível (Nota 7) 32.575 32.659

1.655.820 2.140.194
2.941.902 3.547.920

Passivo 2018 2017
Circulante
Fornecedores .............................................................. 97.620 89.749
Financiamentos (Nota 9) ............................................. 183.266 161.888
Obrigações fiscais, salários e encargos sociais .......... 55.518 54.313
Outras contas a pagar ................................................. 71.325 29.813

407.729 335.763
Não Circulante

Financiamentos (Nota 9) ........................................... 706.879 608.380
Obrigações fiscais e sociais ...................................... 33.917 29.682
Partes relacionadas (Nota 8) .................................... 390.113 -
Contingências (Nota 10) ........................................... 68.559 190.609
Provisão para perda em Investimento (Nota 5.b) ..... 43.751 802.832
Imposto de renda e contribuição social diferidos ...... 109.455 130.880
Receitas diferidas  .................................................... 12.793 207.275

1.365.467 1.969.658
Patrimônio líquido

Capital social (Nota 12) ............................................. 1.257.915 1.257.915
Reserva de capital .................................................... 751 751
Reserva de reavaliação ............................................ 30.868 30.868
Reservas de lucros ................................................... 176.500 176.500
Prejuízos acumulados ............................................... (192.484) (262.304)
Ajuste Avaliação Patrimonial .................................... (104.844) 38.769

1.168.706 1.242.499
2.941.902 3.547.920

2018 2017
Receitas de serviços prestados.............................. 1.437.021 2.388.016
Impostos incidentes ................................................ (80.561) (99.360)
Receita operacional líquida .................................... 1.356.460 2.288.655
Custos dos serviços prestados............................... (1.160.190) (1.912.608)
Lucro bruto (prejuízo) ............................................. 196.270 376.047
Receitas (despesas) operacionais:

Despesas administrativas .................................... (111.681) (137.789)
Depreciações ....................................................... (257) (404)
Despesas tributárias ............................................ (1.870) (661)
Resultado de equivalência patrimonial (Nota 5) .. 217.323 (673.858)
Outros resultados operacionais ........................... 20.831 104.813

124.346 (707.899)
Receitas financeiras ............................................. 228.594 501.735
Despesas financeiras ........................................... (458.714) (303.230)

(230.120) 198.505
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da 

contribuição social ............................................... 90.496 (133.347)
Contribuição social ............................................... (11.874) (51.582)
Imposto de renda ................................................. (32.169) (99.619)
Constituição do imposto de renda e contribuição 

social diferidos ................................................... 22.869 -
Lucro líquido (prejuízo) do exercício ...................... 69.322 (284.548)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2018 2017
Lucro (prejuízo) do exercício ....................................... 69.322 (284.548)

Outros Resultados Abrangentes:
Itens a serem posteriormente reclassificados para 

o resultado
Ajuste de conversão de investimento no exterior ... (143.234) (51.515)

Resultado abrangente total ......................................... (73.912) (336.063)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2018 2017
Prejuízo do exercício ................................................ 69.322 (284.548)

Ajustes por:
Depreciação .............................................................. 35.544 62.863
Renda de Investimento (Equivalência Patrimonial) .. (217.323) 673.858
Resultado líquido financeiro ...................................... 230.120 (198.505)
Valor residual do imobilizado baixado ...................... 21.517 13.308

Lucro ajustado ............................................................. 139.180 266.976
Variações nos ativos e passivos operacionais:

(Aumento) diminuição no contas a receber .............. 75.422 (511.181)
(Aumento) diminuição nos estoques ......................... 14.702 30.927
(Aumento) diminuição em impostos a compensar .... 70.837 (53.024)
(Aumento) diminuição de outras contas a receber ... 55.532 (111.600)
(Aumento) diminuição em partes relacionadas  ........ 751.276 (155.356)
Aumento (diminuição) em fornecedores a pagar ...... 7.871 (13.940)
Aumento (diminuição) salários, encargos e 

obrigações fiscais a pagar ...................................... (15.985) 91.623
Aumento (diminuição) em outras contas a pagar ..... (1.034.102) 844.092

Caixa proveniente das operações ............................... 64.733 388.516
(-) Juros pagos .......................................................... (458.714) (303.230)

Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades 
operacionais .............................................................. (393.981) 85.286

Fluxo de caixa das atividades de investimento:
(-) aquisição de ativo imobilizado e intangível .......... (25.335) (19.856)
(-) aquisição de controlada (líquido do caixa 

incluído na aquisição) ............................................. 208.619 (650.138)
Ajuste de Avaliação Patrimonial ............................... 119 (160)
Ajuste de conversão de Investimentos no Exterior ... (143.234) (51.515)
Juros recebidos ......................................................... 228.594 501.735

Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades 
de investimento ......................................................... 268.764 (219.934)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Recebimento (pagamento) de empréstimo / 

financiamento ......................................................... 119.876 72.410
Recursos líquidos gerados nas atividades do 

financiamento ............................................................ 119.876 72.410
Redução do caixa e equivalentes de caixa ................. (5.341) (62.237)
Demonstração da redução do caixa e equivalentes 

de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 83.434 145.671
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício ... 78.093 83.434

Redução do caixa e equivalentes de caixa ................. (5.341) (62.237)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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realizar Total
Saldos em 01 de janeiro de 2017 ............................ 1.257.915 751 30.868 23.589 174.657 - (108.986) 199.928 1.578.722
Ajuste de Avaliação Patrimonial .............................. - - - - 498 - - (658) (160)
Ajuste de conversão de Investimentos no Exterior . - - - - - - (51.515) - (51.515)
Prejuízo do exercício ............................................... - - - - - (284.548) - - (284.548)

Compensação de prejuízos acumulados .............. - - - (23.589) 1.345 22.244 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2017....................... 1.257.915 751 30.868 - 176.500 (262.304) (160.501) 199.270 1.242.499
Ajuste de Avaliação Patrimonial .............................. - - - - - 498 - (379) 119
Ajuste de conversão de Investimentos no Exterior . - - - - - - (143.234) - (143.234)
Lucro líquido do exercício........................................ - - - - - 69.322 - - 69.322
Saldos em 31 de dezembro de 2018....................... 1.257.915 751 30.868 - 176.500 (192.484) (303.735) 198.891 1.168.706

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

companhia estão classificados como ativos financeiros a valor justo e por 
meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial a valor justo, 
com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na demonstração 
do resultado. Os ativos financeiros da companhia incluem caixa e 
equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e títulos e valores 
mobiliários. c) Ativos financeiros (incluindo recebíveis): Um ativo 
financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado 
a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que 
tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu 
valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda 
ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de 
perda teve efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem 
ser estimados de uma maneira confiável. d) Estoques: Os estoques são 
mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O 
custo dos estoques é baseado no princípio do Custo Médio de Aquisição e 
inclui gastos incorridos pela aquisição dos estoques, custos de produção e 
transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações 
e condições existentes. e) Imobilizado: Os itens do imobilizado são 
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, incluindo 
reavaliações procedidas em anos anteriores e os ajustes de avaliação 
patrimonial ao custo atribuído, deduzido da depreciação acumulada e perdas 
de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui 
gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.  Quando 
partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são 
registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. 
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela 
diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do 
imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais 
no resultado. Os itens do imobilizado são depreciados pelo método linear no 
resultado do exercício baseado na vida útil econômica de cada componente. 
Os itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são 
instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos 
internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está 
disponível para utilização. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os 
valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício e eventuais 
ajustes são reconhecidos como mudança das estimativas contábeis. f) Ativo 
intangível: É representado por gastos com aquisição de Softwares e registro 
de logomarca, anteriormente registrados no grupo Ativo Imobilizado. g) 
Investimentos: Investimentos em controladas e coligadas, avaliados pelo 
método da equivalência patrimonial, com base em demonstrações Contábeis 
das Empresas investidas. Os resultados apurados estão demonstrados 
como resultado operacional na conta de resultado de equivalência 
patrimonial. Investimentos em entidades controladas e coligadas: 
Entidades controladas são aquelas que de forma direta ou indireta, a 
controladora exerce o poder de regular as políticas contábeis e operacionais, 
para a obtenção de benefícios de suas atividades normalmente 
acompanhadas de uma participação de mais do que a metade dos direitos 
de voto (capital votante). Coligadas são investimentos onde a companhia 
tem o poder de exercer uma influência significativa, mas em que não detém 
o controle ou o controle conjunto através da participação nas decisões
financeiras e operacionais da Companhia. O uso do método da equivalência
patrimonial é suspenso a partir da data em que a Companhia deixar de ter
influência significativa sobre a coligada. h) Imposto de renda e contribuição 
social: A empresa adota o Lucro Real como regime de tributação para
apuração do imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda e a
contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base
nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável
excedente a duzentos e quarenta mil reais anuais para imposto de renda e
9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. i)
Receitas diferidas: Em atendimento à Lei nº 11.638/07, o resultado das
obras de curto prazo (anteriormente classificado como Resultado de
Exercícios Futuros) está registrado em Receitas Diferidas. O reconhecimento
em conta de resultado é feito por ocasião do encerramento da obra. j)
Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado,
se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser
estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja
exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do
desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de
impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do
dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros
incorridos são registrados no resultado. k) Contratos de construção: A
receita do contrato compreende o valor inicial acordado no contrato acrescido 
de variações decorrentes de solicitações adicionais, reclamações e
pagamentos de incentivos contratuais, na condição em que seja provável
que elas resultem em receita e possam ser mensuradas de forma confiável.
Tão logo o resultado de um contrato de construção possa ser estimado de
maneira confiável, a receita do contrato é reconhecida no resultado na
medida do estágio de conclusão do contrato. Despesas de contrato são
reconhecidas quando incorridas, a menos que elas criem um ativo
relacionado à atividade do contrato futuro. O estágio de conclusão é avaliado
pela referência do levantamento dos trabalhos realizados. Quando o
resultado de um contrato de construção não pode ser medido de maneira
confiável, a receita do contrato é reconhecida até o limite dos custos
reconhecidos na condição de que os custos incorridos possam ser
recuperados. Perdas em um contrato são reconhecidas imediatamente no
resultado. Em 2016, o CPC emitiu o CPC 47 (IFRS 15) Receita de Contrato
com Cliente. O novo pronunciamento contábil que trata do reconhecimento
de receita, com aplicação inicial a partir de 1° de janeiro de 2018. A
Administração da Companhia avaliou essa nova norma e concluiu não haver
impacto relevante sobre o patrimônio da Companhia. l) Apuração do 
resultado: As receitas de serviços, os correspondentes custos e as demais
receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência do
exercício. 4 - Clientes: Os registros contábeis do Contas a Receber da
sociedade são efetuados de acordo com o regime de competência dos
exercícios, incluindo as medições de serviços a faturar, cujos custos
correspondentes já transcorreram até a data do balanço. a) Contas a
Receber Longo Prazo: Em 2017, foi feito o reconhecimento de valores
provenientes de diversos processos judiciais (R$ 469 milhões), em sua
quase totalidade representados por precatórios devidamente inscritos e
ações transitadas em julgado em fase de execução, líquidos de impostos
(R$ 21 milhões). Mesmo com a expectativa de recebimento a longo prazo,
em 2018 (curto prazo) foram recebidos valores no montante de R$ 70
milhões, restando assim um saldo de R$ 399 milhões a receber. Com a
evolução do andamento dos processos judiciais, os valores reconhecidos
em 2018 (R$ 399 milhões) são representados integralmente por ações
transitadas em julgado e constituídos, portanto, por precatórios devidamente
inscritos e execuções judiciais. 5 - Participações em Sociedades
Controladas e Coligadas: Durante o exercício de 2018 a Companhia
registrou R$ 217.323, e R$ (673.858) em 2017 de equivalência patrimonial.
O quadro abaixo apresenta a composição do saldo do Investimento em
controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto. a) Os
investimentos apresentavam a seguinte composição:
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6 - Imobilizado

Vida útil 
Estimada 

(Anos)

2018 2017

Custo

Deprecia-
ção Acu-

mulada
Valor 

Líquido
Valor 

Líquido
Equipamentos de campo 5 469.617 (385.096) 84.521 101.649
Veículos .......................... 5 193.441 (189.766) 3.675 14.184
Edifícios .......................... 25 35.915 (21.511) 14.404 13.685
Equipamentos de 

informática ................... 10 10.036 (7.975) 2.061 2.747
Equipamentos de oficina 10 44.464 (36.691) 7.773 8.911
Móveis e utensílios ......... 10 6.994 (1.464) 5.530 7.564
Terrenos ......................... - 29.047 - 29.047 29.055
Construções em 

andamento ................... - 935 - 935 1.520
Outras imobilizações ...... 10 841 (557) 284 557

791.290 (643.060) 148.230 179.872
7 - Intangível

2018 2017

Custo
Amortização 

Acumulada
Valor 

Líquido
Valor 

Líquido
Marcas e tecnologia .......... 31.946 - 31.946 31.946
Software ............................ 1.423 (794) 629 713

33.369 (794) 32.575 32.659
8 - Partes Relacionadas

2018 2017
Receber Pagar Receber Pagar

Queiroz Galvão S.A. ................... - (15.226) 248.762 -
Queiroz Galvão Negócios........... - (2.443) 29.675 -
Queiroz Galvão Tec. Defesa ...... 1.308 - - -
QUIP S/A .................................... 50.236 - 50.151 -
Operações com o exterior .......... - (549.704) - (311.938)
Queiroz Petro ............................. - (8.824) - (8.824)
Queiroz Galvão Imobiliário ......... 8.000 - 128.467 -
Queiroz Galvão Naval  ............... 25.478 - 166.886 -
Queiroz Galvão Alimentos .......... - - 4.248 -
LOCAV ....................................... 74.997 - 33.614 -
Queiroz Galvão Mineração ......... 25.781 - 19.831 -
Outras partes ligadas ................. 284 - 290 -
Subtotal ...................................... 186.084 (576.197) 681.924 (320.762)

2018 2017
A receber ..................................................................... 186.084 681.924 
A pagar  ....................................................................... (576.197) (320.762) 
Total Líquido ................................................................ (390.113) 361.162 
9 - Financiamentos: Refere-se aos financiamentos nas modalidades 
Finame, Capital de Giro e Debêntures, com taxa de juros média de 6,00%. O 
prazo médio para pagamento é de 48 meses com vencimentos das últimas 
parcelas entre 2019 e 2022. Os saldos desta rubrica em 31 de dezembro de 
2018 e 2017 eram compostos como segue:

2018 2017

Instituição Financeira
Circu-
lante

Não  
circulante

Circu-
lante

Não  
circulante

Banco Alfa S/A ........................... - - 449 1.184
C.E.F. ......................................... - - 508 1.932
Itaú - BBA ................................... 2.261 9.260 2.290 11.520
Banco Bradesco ......................... 176.702 9.688 151.207 12.106
ABC - Brasil ................................ - - 456 1.148
Banco Industrial .......................... - - 166 687
Banco Votorantim ....................... - - 702 1.640
Caterpillar Financial .................... 2.861 10.907 2.715 13.226
Banco Santander ........................ 1.442 3.604 3.395 3.607
Queiroz Galvão Internacional ..... - 35.249 - -
Debêntures ................................. - 638.171 - 561.330

183.266 706.879 161.888 608.380
10 - Contingências: O prazo estimado para liquidação das provisões foi 
baseado na melhor estimativa da Administração na data das demonstrações 
contábeis. As ações cíveis envolvem discussões contratuais e demandas 
indenizatórias promovidas por terceiros. Os processos trabalhistas envolvem 
ex-empregados da Companhia ou de empresas prestadoras de serviços. A 
Companhia é parte em outros processos para os quais a Administração, com 
base na avaliação de seus assessores legais, internos e externos, não constituiu 
provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis, por entenderem que os 
riscos são de perda possível. Esses processos referem-se a processos cíveis e 
trabalhistas e em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017, 
totalizam R$1.586.843, e R$173.201, respectivamente. 11 - Debêntures 
Perpétuas: Em 25 de maio de 2011, a Construtora Queiroz Galvão S.A. emitiu 
250 debêntures conversíveis em ações com o Brazil XXI Fundo de 
Investimento em Participações (BRAZIL FIP). As Debêntures são da forma 

nominativa, escritural e serão conversíveis a qualquer tempo a partir da data 
de emissão em ações preferenciais, sem direito a voto, de emissão da 
Emissora (“Ações Preferenciais”). As Debêntures são da espécie quirografária 
e têm prazo de vencimento indeterminado e estão registradas na rubrica de 
Reserva de lucros – Lucros a realizar. Considerando os termos dos CPCs 38, 
39 e 40, convergidos às IAS 39, IAS 32 e IFRS 7, a Administração classificou 
as Notas Perpétuas Híbridas como instrumento patrimonial.  A Administração 
entende, com base também no posicionamento emitido pelo International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e aprovado pelo 
International Financial Reporting Standards Board (IASB), que um incentivo 
ou a intenção da administração para pagar não geram uma obrigação 
presente para a entidade e por isto não pode gerar classificação de um 
instrumento financeiro como passivo financeiro. A Administração da 
Companhia observou ainda a prática internacional em relação ao registro de 
instrumentos perpétuos de natureza similar, constatando que várias 
Companhias em vários países que adotam as normas internacionais de 
contabilidade IFRS, como emitidas pelos IASB, apresentam tais instrumentos 
como títulos patrimoniais. Adicionalmente, a Administração avaliou que a 
Companhia, conforme a Lei 6.404/76 inclui os seus acionistas como parte da 
sua estrutura corporativa, mantém o direito de destinar os saldos de reservas 
de lucros que eventualmente ultrapassem os limites legais/estatutários para 
aumento de capital, sem prejuízo do dividendo mínimo obrigatório. 12 - 
Patrimônio Líquido: a) Capital social: O Capital Social subscrito e 
integralizado em 31 de dezembro de 2018, em milhares de reais é de R$ 
1.257.915, dividido em 982.219.515 ações ordinárias, todas nominativas, 
sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o valor patrimonial 
da ação era de R$ 1,19 e R$ 1,26, respectivamente. b) Dividendos: De 
acordo com o Estatuto Social, é assegurado aos acionistas da companhia um 
dividendo mínimo obrigatório de 3% do lucro líquido ajustado na forma legal. 
c) Reserva legal: A reserva legal é constituída mediante apropriação de 5%
do lucro líquido do exercício social, em conformidade com o artigo 193 da lei
nº. 6.404/76. d) Resultado por ação: Em 2018 o lucro por ação foi de R$
0,07 (R$ (0,29) em 2017). 13 - Instrumentos Financeiros: Os instrumentos
financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 por valores compatíveis com os praticados pelo
mercado nessa data. A administração desses instrumentos é efetuada
através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e
segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente
das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A sociedade não tem
a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A
companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de
instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de
mercado. As políticas de gerenciamento de risco da Companhia foram
estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir limites de riscos e
controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites
impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para
refletir mudanças nas condições de mercado e atividades do grupo. 14 -
Notícias veiculadas: a) Operação Lava Jato: A Companhia tem sido objeto
de notícias veiculadas em diversos meios de comunicação, no tocante às
investigações em andamento relativas à operação denominada “Lava Jato”,
referentes a contratos celebrados com a Petrobras. Em razão disto, instaurou
processos de investigações internas e externas, visando identificar eventuais
descumprimentos e/ou inobservâncias à legislação aplicável às licitações
públicas, as quais, até o momento, não produziram qualquer resultado que
aponte irregularidades deste gênero. Por consequência de depoimentos
colhidos no âmbito da “Operação Lava a Jato” alguns processos
administrativos e judiciais foram instaurados, visando apurar eventuais
irregularidades, entretanto, até o momento, não há qualquer decisão
conclusiva. b) TCU: O Tribunal de Contas da União, em sessão plenária de
julgamento do processo de acompanhamento de auditoria de conformidade
de contratos, realizada em 22.03.2017, relativa ao Processo N. TC
016.991/2015-0 e apensos TC 011.765/2012-7 e TC 017.445/2016-7, tendo
como entidade fiscalizada a Eletrobrás Termonuclear S.A., proferiu acórdão,
onde decidiu declarar a inidoneidade de 4 (quatro) das 7 (sete) empresas
integrantes do consórcio contratado para construção e montagem 
eletromecânica da Usina Angra 3, dentre elas a Companhia, “para participar,
por 5 (cinco) anos, de licitação na Administração Pública Federal.” A CQG
havia interposto recurso denominado Pedido de Reexame, o qual, no entanto,
fora denegado em 20 de março de 2019. Essa decisão, contudo, não tem
aplicação imediata, dado que, tão logo seja notificada dos termos do
respectivo acórdão, a CQG apresentará recurso intitulado Embargos de
Declaração, que manterá, assim, a suspensão dos efeitos jurídicos da
decisão do TCU. Por sua vez, no dia 30 de maio de 2018, nos autos do
processo TC 013.383/2017-5, que guarda relação com a licitação para as
obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima (“RNEST”) no âmbito da
Petróleo Brasileiro S.A., o TCU declarou a inidoneidade da CQG pelo prazo
de 5 (cinco) anos para participar de licitação na Administração Pública
Federal, bem como em certames promovidos por estados e municípios cujos
objetos sejam custeados mediante recursos federais repassados por força de

instrumentos de repasses pactuados. Igualmente ao caso tratado no 
parágrafo acima, a CQG apresentou Pedido de Reexame ao TCU, recebido 
por este Tribunal com efeito suspensivo e ainda pendente de julgamento. O 
Tribunal se pronunciou, ainda, nos autos do processo nº 036.694/2018-5 para 
declarar a inidoneidade da CQG para participar de licitação promovida pela 
Administração Pública Federal (ou por entes estaduais ou municipais onde 
haja repasse de recursos federais) pelo prazo de 3 (três) anos. Esse processo 
se vincula a licitações promovidas pela Petrobras para a realização de obras 
na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar). Com a notificação do acórdão 
pelo TCU, serão opostos Embargos de Declaração pela CQG, recurso com 
efeito suspensivo, sendo certo que outros recursos administrativos, também 
com efeito suspensivo, poderão ser interpostos com o objetivo de se buscar a 
revisão do julgamento pelo próprio Tribunal. Sem prejuízo do cabimento de 
recursos administrativos no âmbito do TCU, a CQG poderá recorrer ainda ao 
Poder Judiciário com o intuito de suspender e/ou afastar as penalidades 
aplicadas por aquele Tribunal de Contas. É importante destacar que as 
atividades da Companhia não são diretamente afetadas pelas decisões 
supramencionadas. Os contratos celebrados e vigentes, inclusive com a 
Administração Pública, igualmente não sofrem qualquer descontinuidade em 
sua execução, nem tampouco, é atingida a capacidade de seus representantes 
legais de darem regular continuidade aos negócios e operações da 
Companhia. 15 - Programa de Integridade: Em 29 de agosto de 2018, em 
busca de contínuo alinhamento às melhores práticas de mercado, a área de 
Compliance da Queiroz Galvão S.A. (“QGSA”), empresa controladora da 
CQG, foi reestruturada. Com efeito, Comitê de Ética e Diretoria de Compliance 
foram unificados ao da QGSA, com suas atividades realizadas com o apoio 
de profissionais lotados na própria CQG (Gestor de Compliance e Agentes de 
Compliance), vinculados tecnicamente àquela Diretoria. O Comitê de Ética e 
a Diretoria de Compliance têm como função primordial a preservação da ética 
nos negócios comerciais e nas operações da CQG, devendo ser destacado a 
independência e autonomia desses órgãos no desempenho de suas 
atividades por meio de sua vinculação direta ao Conselho de Administração 
do Grupo Queiroz Galvão. Releva destacar que, em 2017, a CQG obteve o 
Certificado ISO 37.001:2016 – Sistema de Gestão Antissuborno, tendo sido a 
primeira empresa de seu segmento a obter este certificado. A CQG naquele 
momento, obteve, ainda, a atestação de conformidade à norma ISO 
19.600:2014, que trata de Diretrizes de Sistema de Gestão de Compliance. 
Em maio de 2018, dentro das regras atinentes à ISO 37.001:2016 e ISO 
19.600:2014, os auditores externos recomendaram a manutenção da 
Certificação e da Atestação supramencionadas. A CQG vem cada vez mais 
reforçando o compromisso com a ética e a integridade no seu ambiente de 
negócios. Para tanto, vem adotando iniciativas de apoio e fomento do tema 
de Compliance e Ética nos seus negócios, inclusive por meio da implantação 
de projetos em parceria com o Terceiro Setor, com vistas a promover maior 
transparência, integridade e participação da sociedade na gestão pública. 
Dentro deste contexto, ainda em maio de 2018, a CQG participou do 
lançamento da cartilha “Integridade no Setor de Construção”, desenvolvida 
pela Rede Brasil do Pacto Global – ONU Brasil, em parceria com o Instituto 
Ethos e empresas do setor de Construção, dentre elas, a própria CQG. A 
cartilha traz casos práticos de situações de potenciais riscos dentro da 
dinâmica do setor de Construção, bem como medidas de prevenção e 
mitigação desses riscos. No mês de julho, formalizou a sua adesão ao 
Movimento Empresarial pela Integridade e Transparência, que tem como 
objetivo definir estratégias e prioridades para o engajamento dos líderes 
empresariais na agenda da integridade, com foco especial no aprimoramento 
das relações público-privadas e no fortalecimento da prevenção e combate à 
corrupção no Brasil. Por este mesmo Instituto Ethos, reafirmamos nosso 
papel como signatário do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a 
Corrupção, através do atendimento aos Indicadores Ethos no seu guia 
Temático: Integridade, Prevenção e Combate à corrupção. Também ao longo 
do ano de 2018, a CQG, juntamente com o Instituto Ethos e a Agenda Pública, 
implementou ações do Programa Governo Aberto. Este projeto visa promover 
a ética e a transparência pública, o fortalecimento tanto do controle interno, 
quanto do social, bem como integrar ações de participação, colaboração e 
integridade de forma a aprimorar os controles democráticos e a gestão das 
políticas públicas no município de São Sebastião - SP. Por fim, no segundo 
semestre de 2018, a CQG dedicou-se à melhoria contínua do seu Programa 
de Compliance, através das seguintes ações, dentre outras: revisão de novo 
risk assessment, com apoio de empresa independente, revisão do Código de 
Ética e políticas internas, treinamentos de reciclagem para colaboradores e 
terceiros, nova ferramenta para a realização de due diligence e monitoramento 
de terceiros e parceiros, automatização de fluxos de processo de compliance, 
ampliação dos critérios de monitoramento de contas contábeis, revisão da 
estrutura do Programa de Compliance, com a implementação de Agentes de 
Compliance em todas as Unidades de Negócio. 16 - Eventos Subsequentes: 
A Companhia avaliou os acontecimentos entre a data-base das presentes 
Demonstrações Contábeis e a data de divulgação das mesmas e não 
encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais das 
normas contábeis pertinentes ao assunto.

Aos Acionistas da Construtora Queiroz Galvão S.A. Rio de Janeiro - RJ
Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da 
Construtora Queiroz Galvão S.A. (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela 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 seus 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Construtora 
Queiroz Galvão S.A., em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião 
sem ressalva: 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 
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Incertezas: 1. A Companhia 
tem sido alvo de investigações no âmbito da operação denominada “Lava 
Jato”, conforme noticiado. No contexto dessa operação, alguns processos 
administrativos e judiciais foram instaurados, porém, até o momento, não 
houve qualquer decisão em tais processos que afetem a Companhia e/ou 
seus representantes legais em sua capacidade de dar prosseguimento 
normal às atividades da Companhia. As demonstrações contábeis da 
Companhia não incluem quaisquer efeitos que futura e eventualmente 
possam advir dessas investigações e nossa opinião não está modificada em 
relação a este tema. Vide nota 14. 2. Em 22 de março de 2017, o Tribunal de 
Contas da União, em sessão plenária de julgamento de processo de auditoria 
de conformidade de contratos, cuja entidade pública fiscalizada é a 
Eletrobrás Termonuclear S.A., decidiu declarar a inidoneidade para participar 
de licitação na Administração Pública Federal, pelo período de 5 (cinco) 
anos, de parte das consorciadas integrantes do consórcio denominado 
Angramon, que foi declarado vencedor da licitação para serviços de 
montagem eletromecânica da Usina Termonuclear de Angra 3, dentre elas, 
a Companhia. Em 29 de maio de 2017, a Companhia interpôs Recurso 
(Pedido de Reexame) junto ao próprio TCU, o qual não foi acolhido em 
julgamento ocorrido no último dia 20 de março. A CQG aguarda a notificação 
dessa decisão pelo TCU para apresentar recurso denominado Embargos de 
Declaração, que suspenderá os efeitos jurídicos da decisão do Tribunal. De 
outro lado, em 30 de maio de 2018, em novo processo, cujo objeto se vincula 
às obras da Refinaria Abreu e Lima, de propriedade da Petróleo Brasileiro 
S.A., o TCU declarou a inidoneidade da CQG para, pelo prazo de 5 (cinco)
anos, participar de licitação na Administração Pública Federal. A Companhia,
da mesma forma que no processo anterior, apresentou Pedido de Reexame
ao TCU, recebido por este Tribunal com efeito suspensivo e ainda pendente
de julgamento. Ainda no âmbito do TCU, em processo que analisa aspectos
relacionados às licitações conduzidas pela Petrobras para a realização de

obras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), o Tribunal entendeu 
por declarar a inidoneidade da CQG para, pelo prazo de 3 (três) anos, 
participar de licitação promovida pela Administração Pública Federal, 
vedando, ainda, a participação em concorrências no âmbito de estados e 
municípios com repasse de recursos federais. A CQG aguarda a notificação 
dessa decisão pelo TCU para apresentar recurso denominado Embargos de 
Declaração, que suspenderá os efeitos jurídicos da decisão do TCU. Tal 
qual nos demais casos, são cabíveis outros recursos no âmbito do TCU 
igualmente dotados de efeito suspensivo. Além dos recursos administrativos 
no TCU, a CQG poderá se valer, ainda, de ações e recursos judiciais que, 
sendo exitosos, podem suspender a aplicação das penalidades 
supramencionadas. Os contratos de obras públicas existentes e em 
execução não são afetados pelas decisões aludidas acima, podendo, assim, 
a Companhia e seus representantes legais dar curso normal aos seus 
negócios e operações. Vide nota 14. Outros assuntos: Auditoria dos 
valores correspondentes ao exercício anterior: As demonstrações 
contábeis da Construtora Queiroz Galvão S.A., referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2017, apresentadas para fins de comparação, foram 
por nós examinadas e sobre elas emitimos relatório dos auditores datado de 
27 de março de 2018, contendo a incerteza mencionada no parágrafo 1, 
acima. Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório dos auditores: A administração da Companhia 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 demonstrações 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 da Companhia é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
dessas 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 de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades dos 
auditores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, 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 contábeis. 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 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 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 nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 
incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possam 
causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza significativa 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis 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 Companhia 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2019.

Mário Vieira Lopes José Carlos de Almeida Martins
Contador - CRC-RJ-60.611/O Contador – CRC-RJ- 036.737-0
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

MP cobra assessoria para atingidos em complexo da Anglo American
Adoção da medida tem se 

tornado comum na atividade 
minerária; ela se espelha no 
exemplo de Mariana.

O Ministério Público de 
Minas Gerais (MP-MG) 
requisitou informações à 
mineradora Anglo Ame-
rican sobre o processo de 
contratação de assessoria 
técnica independente para 
comunidades atingidas 
pela expansão da Mina do 
Sapo, em Conceição do 
Mato Dentro (MG), a 160 
quilômetros de Belo Hori-
zonte. Foi concedido um 
prazo de cinco dias úteis 

para a resposta da empre-
sa. Para o ministério, a 
contratação já deveria ter 
sido efetivada.

A expansão da Mina do 
Sapo integra a fase 3 do 
projeto Minas-Rio, que a 
Anglo American anuncia 
como seu maior investi-
mento mundial. A licença 
ambiental para as obras foi 
emitida pela Secretaria de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável de 
Minas Gerais (Semad) em 
26 de janeiro do ano passa-
do. No entanto, o órgão pú-
blico estabeleceu algumas 

condicionantes, entre elas 
a contratação da assessoria 
técnica para os atingidos.

A adoção da medida 
tem se tornado comum na 
atividade minerária. Ela 
se espelha no exemplo da 
cidade de Mariana, onde 
o MP-MG fechou acordo 
com a Samarco após tragé-
dia de novembro de 2015, 
na qual o rompimento de 
uma barragem da minera-
dora se rompeu, destruindo 
dois distritos e deixando 19 
mortos. As próprias vítimas 
escolheram a Cáritas para 
assessorá-los e coube à Sa-

marco contratá-la e arcar 
com os custos.

A Cáritas atua com auto-
nomia e oferece apoio com 
profissionais do direito, ar-
quitetura, engenharia, psico-
logia, sociologia, entre ou-
tros. Desde então, o modelo 
vem sendo espalhado em no-
vos acordos e beneficiando, 
por exemplo, os atingidos 
nos demais municípios afe-
tados pela tragédia de 2015 e 
também as pessoas afetadas 
no novo desastre ocorrido 
em 25 de janeiro desse ano 
em Brumadinho, a partir do 
rompimento de uma bar-

ragem da Vale que causou 
centenas de mortes e desa-
brigados.

No caso de Conceição 
do Mato Dentro (também 
em Minas) em 14 de feve-
reiro deste ano, a Secretaria 
do Meio Ambiente aprovou 
a contratação do Núcleo 
de Assessoria às Comuni-
dades Atingidas por Bar-
ragens (Nacab), conforme 
desejo manifestado pelos 
moradores das comunida-
des do município. A Anglo 
American foi orientada a 
providenciar a contratação 
em oito dias. O prazo já 

se encerrou há mais de um 
mês, sem que a medida fos-
se efetivada.

Em nota, a Anglo Ame-
rican afirmou que está ne-
gociando as condições con-
tratuais com o Nacab. “A 
empresa prestará as infor-
mações sobre o andamento 
deste processo ao MP-MG e 
à própria Semad no prazo es-
tabelecido. A Anglo Ameri-
can reitera seu compromisso 
de atuar com transparência e 
abertura no processo de diá-
logo com as comunidades”, 
acrescenta o texto divulgado 
pela mineradora.
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Senhores Acionistas, Apresentamos a seguir relatório das principais atividades 
no exercício de 2018, em conjunto com as Demonstrações Contábeis elaboradas 
de acordo com a legislação societária brasileira, acrescidas da Demonstração 
do Fluxo de Caixa, as quais consideramos importantes para divulgar o 
desempenho da Matrinchã Transmissão de Energia (TP Norte) S.A. para a 
sociedade, parceiros, investidores e consumidores. A Matrinchã. A Matrinchã 
Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. (“Companhia”), Companhia privada, 
de capital fechado, foi constituída em 14 de março de 2012 e está estabelecida 
na Av. Presidente Vargas, 955 - 11º andar, Centro do Rio de Janeiro. A Companhia 
é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) e tem como objeto social a 
exploração de concessões de Serviços Públicos de Transmissão de Energia, 
prestados mediante implantação, operação e manutenção de instalações de 
transmissão e demais serviços complementares necessários à transmissão de 
energia elétrica. Esta atividade é regulamentada pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME).  
A Companhia foi constituída a partir do Consórcio Matrinchã (State Grid Brazil 
Holding S.A./Copel Geração e Transmissão S.A.) que foi o vencedor do Lote A 
do Leilão de Transmissão nº 02/2012, realizado pela ANEEL em 09 de março de 
2012, cujo Contrato de Concessão  nº 012/2012 foi assinado em 10/05/2012.  

O Lote A é composto por três linhas de  transmissão, Paranaíta - Claudia - 
Paranatinga - Ribeirãozinho com total de 1.005 KM de extensão, e por três 
subestações, Paranaíta, Claudia e Paranatinga. Todas as instalações são no 
Estado do Mato Grosso. Adicionalmente, a Matrinchã recebeu da ANEEL 03 
autorizações para projetos de reforço, conforme detalhado a seguir: • O primeiro 
projeto de reforço é da Resolução Autorizativa ANEEL nº 5.050 de janeiro de 
2015, implantação de derivação de linha de transmissão em 500 kV, com 
extensão aproximada de 25 km, para interligação da LT 500 kV Cláudia - 
Paranatinga, de propriedade da TP Norte - Matrinchã Transmissora de Energia 
S.A., com a Subestação Sinop, de propriedade das Centrais Elétricas do Norte 
do Brasil S.A. - Eletronorte, e implantação de transformação 500/230 kV - 400 
MVA na Subestação Sinop para escoamento em caráter alternativo da energia 
elétrica gerada pela UHE Teles Pires; • O segundo projeto de reforço é da 
Resolução Autorizativa ANEEL nº 5.456 de setembro de 2015 e permite a 
instalação de um banco de reatores de barra monofásicos, em 500kV, 3x45,3 
MVar, incluindo o módulo de conexão do banco de reator de barra, arranjo 
disjuntor e meio, na subestação Paranaíta; • O terceiro projeto de reforço é a 
Resolução Autorizativa ANEEL nº 7.173 de julho de 2018, referente solução 
definitiva para o escoamento da energia produzida pela UHE Teles Pires “REA 

nº 5.050/2015”. Empreendimento: SE SINOP - 2º banco de autotransformadores 
monofásicos e conexões e adequação pátio 500 kV e Seccionamento LT 500kV 
Cláudia - Paranatinga na SE SINOP, C1, CD, 4x1000 MCM, 22km e reforços 
associados. Exercício 2018. A Matrinchã recebeu do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), os Termos de Liberação Definitivo (TLD) com o indicativo 
de Operação Comercial Definitivo, conforme detalhado abaixo: • Contrato de 
Concessão nº 012/2012, TLD emitido em 23 de janeiro de 2018 com efeitos a 
partir de 08 de dezembro de 2017; • Resolução Autorizativa ANEEL nº 5.546, 
TLD emitido em 26 de janeiro de 2018 com efeitos a partir de 17 de janeiro de 
2018. Agradecimentos. Registramos nossos agradecimentos aos membros do 
Conselho de Administração pelo apoio prestado no debate e encaminhamento 
das questões de maior interesse da sociedade. Nossos especiais 
reconhecimentos à dedicação e empenho do quadro funcional. Também 
queremos deixar consignados nossos agradecimentos aos colaboradores, 
prestadores de serviços, seguradoras, usuários, entidades financeiras, demais 
agentes do Setor Elétrico e a todos que, direta ou indiretamente, colaboraram 
para o êxito das atividades da Empresa e para o cumprimento da nossa missão 
de concessionária. Rio de Janeiro, 27/03/2019.                            A  Administração

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Em milhares de reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Matrinchã Transmissora de Energia (TP Nor-
te) S.A. (“Companhia”), Companhia privada, de capital fechado, foi constituída 
em 14 de março de 2012 e está estabelecida na Av. Presidente Vargas, 955 - 11º 
andar, Centro no Rio de Janeiro. A Companhia é uma Sociedade de Propósito 
Específico (SPE) e tem por objeto social a exploração de concessões de Servi-
ços Públicos de Transmissão de Energia, prestados mediante implantação, ope-
ração e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços comple-
mentares necessários à transmissão de energia elétrica. Esta atividade é 
regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada 
ao Ministério de Minas e Energia (MME). a. Da concessão: A Companhia foi 
constituída a partir do Consórcio Matrinchã que foi o vencedor do Lote A do 
Leilão de Transmissão nº 02/2012, realizado pela ANEEL em 09 de março de 
2012. O Lote A é composto por três linhas de transmissão, com total de 1.005 KM 
de extensão, e por três subestações. Todas as instalações são no Estado do 
Mato Grosso. A Companhia assinou o Contrato de Concessão nº 012/2012 em 
10/05/2012, para a construção das linhas de transmissão Paranaíta - Cláudia - 
Paranatinga - Ribeirãozinho e construção das Subestações Paranaíta, Cláudia 
e Paranatinga. O Contrato de Concessão dispõe que o início da operação co-
mercial deveria ocorrer em 32 (trinta e dois) meses contados da data da assina-
tura, sendo então 10/01/2015. Entretanto, devido a fatos alheios à vontade da 
Companhia, extraordinários e imprevisíveis, caracterizados na forma da Cláu-
sula Quinta, Subcláusulas Terceira a Sexta, do Contrato de Concessão e legis-
lação aplicável, alguns marcos intermediários do cronograma não foram alcan-
çados na data prevista no Contrato de Concessão. Em outubro de 2015 as obras 
do ramal que liga os trechos desde a subestação de Claudia até a subestação 
de Sinop, foram concluídas permitindo o escoamento de parte da energia pro-
duzida na Usina Hidrelétrica (UHE) de Teles Pires através dos trechos desde a 
subestação de Paranaíta até a subestação de Claudia e até a subestação de 
Sinop. Em 23 de janeiro de 2018, a Cia. recebeu do Operador Nacional do Siste-
ma Elétrico (ONS), o Termo de Liberação Definitivo (TLD) com o indicativo de 
Operação Comercial Definitivo em 08 de dezembro de 2017, desta forma, en-
contrando-se apta a receber a RAP em sua integralidade. Em 26 de junho de 
2018, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória nº 2.408, estabele-
ceu a RAP total “Leilão + Autorizações” em R$ 182.528 para o período de 1 de 
julho de 2018 a 30 de junho de 2019 (R$ 174.208 para o período de 1 de julho de 
2017 a 30 de junho de 2018). b. Regime especial de incentivos para o desen-
volvimento da infraestrutura (REIDI): A Companhia, por ter projetos aprova-
dos de construção de infraestrutura no setor de energia, obteve a habilitação 
para operar no Regime de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura 
(REIDI), que concede o benefício fiscal da suspensão da Contribuição para o 
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS). c. Licenciamento Ambiental: A Companhia teve 
sua Licença de Operação expedida pela Secretaria de Estado do Meio Ambien-
te (SEMA/MT), do Governo do Estado de Mato Grosso, em 29 de julho de 2016, 
sob número 313167/2016, emitida sem ressalvas, válida até 28 de julho de 2019. 
Todas as condicionantes listadas nesta Licença de Operação estão sendo cum-
pridas conforme o previsto. 2. BASE DE PREPARAÇÃO: Com base nas carac-
terísticas estabelecidas no Contrato de Concessão de serviço de transmissão 
de energia elétrica da Companhia, a Administração entende que estão atendi-
das as condições para a aplicação do pronuncimanto CPC 47, a qual fornece 
orientações sobre a contabilização de contratos de concessões de serviços 
públicos a operadores privados, de forma a refletir o negócio de transmissão, 
abrangendo: Parcela estimada dos investimentos realizados e não amortizados 
ou depreciados até o final da concessão classificada como um ativo de contrato. 
Parcela refere-se a recebíveis, junto ao poder concedente, que incondicional 
pela construção, disponibilização e entrega de rede de transmissão, tem de 
entregar, direta ou indiretamente, caixa ou equivalentes de caixa. É mensurado 
pelo método de fluxos de caixa futuros estimados da parcela especificada na 
composição da Receita Anual Permitida (RAP), pela construção da rede de 
transmissão, descontados pela taxa interna de retorno do projeto. Reconheci-
mento da receita de operação e manutenção em montante suficiente para fazer 
face aos custos para cumprimento das obrigações de operação e manutenção 
previstas em Contrato de Concessão. Reconhecimento da receita financeira 
sobre os direitos de recebíveis junto ao poder concedente decorrente da remu-
neração pela taxa interna de retorno do projeto. A infraestrutura construída da 
atividade de transmissão é recuperada através de dois fluxos de caixa, a saber: 
(a) parte através de valores a receber garantidos pelo poder concedente relativa 
à RAP durante o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são deter-
minados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico (ONS), conforme contrato, e 
recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da 
rede de transmissão disponibilizada; e (b) parte como indenização dos bens 
reversíveis no final do prazo da concessão, esta a ser recebida diretamente do 
Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa. Essa indenização será 
efetuada com base nas parcelas dos investimentos vinculados a bens reversí-
veis, com recebimento previsto para um período de 30 anos, a contar da data de 
assinatura do Contrato de Concessão, cujos critérios de pagamento ainda serão 
definidos pelo poder concedente. As demonstrações financeiras foram prepara-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A 
emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 22 de 
março de 2019. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de al-
terar as demonstrações financeiras. Este é o primeiro conjunto de demonstra-
ções financeiras anuais da Companhia no qual o CPC 47 - Receita de Contrato 
com Cliente e o CPC 48 - Instrumentos Financeiros foram aplicados. Mudanças 
nas principais políticas contábeis estão descritas na Nota explicativa 5. Todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Admi-
nistração na sua gestão. 3. MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTA-
ÇÃO: Essas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a 
moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o 
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. USO DE ESTI-
MATIVAS E JULGAMENTOS: Na preparação destas demonstrações financei-
ras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As 
estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das esti-
mativas são reconhecidas prospectivamente. a. Ativo de contrato e remunera-
ção do Ativo de contrato: A Companhia mensura o Ativo de contrato no início 
da concessão ao valor justo e posteriormente o mantém ao custo amortizado. 
No início da concessão, a taxa de remuneração do Ativo de contrato é estimada 
pela Companhia por meio de componentes internos e externos de mercado, por 
meio de avaliações financeiras. A taxa de remuneração do Ativo de contrato é 
estimada por concessão e utilizada para remunerar o Ativo de contrato do refe-
rido Contrato de Concessão. O saldo do Ativo de contrato reflete o valor do fluxo 
de caixa futuro descontado pela TRAF - Taxa de Remuneração do Ativo de con-
trato referente ao Contrato de Concessão. São consideradas no fluxo de caixa 
futuro as estimativas da Companhia na determinação da parcela mensal da 
TRAF que deve remunerar a infraestrutura e a indenização que se espera rece-
ber do Poder Concedente no fim da concessão. O valor indenizável é considera-
do pela Companhia como o valor residual contábil no término da concessão. A 

Companhia utiliza os seus resultados históricos como base para determinação 
de suas estimativas, levando em consideração o tipo de concessão, a região de 
operação e as especificidades de cada leilão. b. Receita de operação e manu-
tenção:  As receitas oriundas dos serviços de Operação e Manutenção (“O&M”) 
são determinadas com base nos valores atribuídos pela Administração estima-
dos para fazer face aos custos de O&M e reconhecidos de forma linear a cada 
ciclo anual durante o prazo da concessão. c. Determinação da taxa efetiva de 
juros do Ativo de contrato: A taxa efetiva de juros é a taxa que desconta exa-
tamente os pagamentos ou receitas de caixa futuros durante a vida esperada do 
instrumento. Se a Companhia revisa as suas estimativas de pagamentos ou re-
ceitas, a quantia escriturada do Ativo de contrato é ajustada para refletir os fluxos 
estimados de caixa reais e revisados, sendo o efeito presente do ajuste reconhe-
cido como receita ou despesa no resultado no momento da mudança. d. Mar-
gem, receita e custo de construção: A Companhia reconhece em suas de-
monstrações financeiras margem de lucro sobre os valores registrados a título 
de receita de construção da infraestrutura de transmissão com base em avalia-
ção do contrato no inicio da concessão. A construção é efetuada por terceiros, 
tendo em vista a condição principal de uma concessionária de transmissão. e. 
Avaliação de instrumentos financeiros: A Companhia faz uso de técnicas de 
avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis 
de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos 
financeiros. A nota explicativa nº 21 oferece informações detalhadas sobre as 
principais premissas utilizadas pela Companhia na determinação do valor justo 
de seus instrumentos financeiros, bem como análise de sensibilidade dessas 
premissas. f. Impostos, contribuições e tributos: Existem incertezas relacio-
nadas à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e à 
época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de longo prazo 
e da complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os 
resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premis-
sas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já regis-
tradas. A Companhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, 
para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais 
das respectivas jurisdições em que atua. O valor dessas provisões baseia-se em 
diversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais anteriores e inter-
pretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e 
pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem 
surgir em uma ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigen-
tes no respectivo domicílio da Companhia. O Imposto de Renda e a Contribuição 
Social diferidos, bem como os tributos diferidos, são registrados com base nas 
diferenças temporárias entre as bases contábeis e as bases fiscais consideran-
do a legislação tributária vigente e os aspectos mencionados na nota explicativa 
nº 15. 5. MUDANÇAS NAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: a. Adoção 
do CPC 47: A Companhia adotou o CPC 47 usando o método de efeito cumula-
tivo, com aplicação inicial a partir de 1º de janeiro de 2018. Como resultado, a 
Companhia não aplicou os requerimentos exigidos pela norma para o exercício 
comparativo apresentado. Esta norma requer que a Companhia deve reconhe-
cer receitas para descrever a transferência de bens ou serviços prometidos a 
clientes no valor que reflita a contraprestação à qual a Companhia espera ter 
direito em troca desses bens ou serviços. Portanto, a receita deve ser reconhe-
cida de forma líquida de contraprestação variável. Eventuais descontos, abati-
mentos, restituições, créditos, concessões de preços, incentivos, bônus de de-
sempenho, penalidades ou outros itens similares são classificados pela norma 
como contraprestação variável. Entre eles, está a qualidade do serviço e do 
produto oferecidos aos consumidores. A qualidade dos serviços prestados com-
preende a avaliação das interrupções no fornecimento de energia elétrica. As 
informações sobre os indicadores de performance e o referido impacto contábil 
após a adoção do CPC 47. A norma requer que o direito ao recebimento de 
contraprestação em troca de bens e serviços transferidos para um cliente deve 
ser classificado como ativo contratual quando esse direito estiver condicionado 
ao cumprimento de obrigações de desempenho e não somente a passagem do 
tempo. Mesmo tendo concluído a obrigação de desempenho relativa à constru-
ção de  suas infraestruturas de transmissão, a Companhia tem seu direito de re-
ceber contraprestação atrelado ao cumprimento de duas outras obrigações de 
desempenho: manter e operar a infraestrutura de transmissão construída. A ta-
bela a seguir resume o impacto, líquido de impostos, da transição para o CPC 47 
sobre lucros acumulados em 1º de janeiro de 2018:

Em R$ mil
Impacto da adoção do CPC 47  

em 1º de janeiro de 2018
Lucros acumulados
Ativo contratual (103.443)
Imposto de renda e contribuição 
 social relacionados 35.171
Impacto em 1º de janeiro de 2018 (68.272)
As tabelas a seguir resumem os impactos da adoção do CPC 47 no balanço 
patrimonial da Companhia em 31 de dezembro de 2018 e na demonstração do 
resultado para o encerramento deste ano em cada uma das linhas afetadas. Não 
houve impacto material na demonstração dos fluxos de caixa da Companhia 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Balanço Patrimonial 2018 Ref.

Ajustes de 
adoção 

novas práticas

2018 (Sem  
impacto   
CPC 47)

Ativo circulante
Ativo de contrato 166.773 (a) 8.766 158.007
Demais ativos não impactados 159.784 – 159.784
Total do ativo circulante 326.557 8.766 317.791
Ativo não circulante
Ativo de contrato 2.315.718 (a) (104.196) 2.419.914
Demais ativos não impactados 29.848 – 29.848
Total do ativo não circulante 2.345.566 (104.196) 2.449.762
Total do ativo 2.672.123 (95.430) 2.767.553
Passivo circulante
Impostos e contribuições sociais 8.257 (b) 3.414 4.843
Dividendos a pagar 43.818 (c) (1.094) 44.912
Outros passivos não impactados 85.552 – 85.552
Total do passivo circulante 137.627 2.320 135.307
Passivo não circulante
Imposto de renda e 
 contribuição social diferidos 149.318 (b) (27.031) 176.349
Demais passivos não impactados 687.897 – 687.897
Total do passivo não circulante 837.215 (27.031) 864.246
Patrimônio líquido
Reserva de lucro retidos 172.469 (d) (70.487) 242.957
Reserva legal 16.739 (d) (232) 16.970
Demais itens do Patrimônio líquido 
 não impactados 1.508.073 – 1.508.073
Total do Patrimônio líquido 1.697.281 (70.219) 1.768.000
Total do passivo e do 
 Patrimônio líquido 2.672.123 (95.430) 2.767.553

BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 31/12/2018 31/12/2017

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 8 116.634 116.256

Contas a receber 9 23.114 16.109

Imposto de renda e contribuição 
 social a recuperar 6.230 5.534

Ativo de contrato 10 166.773 153.155

Outros ativos 13.806 6.277

Total do ativo circulante 326.557 297.331

Não circulante

Caixa Restrito 11 29.815 47.123

Ativo de contrato 10 2.315.718 2.369.670

Imobilizado 18 26

Intangível 15 15

Total do ativo não circulante 2.345.566 2.416.834

Total do ativo 2.672.123 2.714.165

Passivo e Patrimônio líquido Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Fornecedores 12 10.344 10.180
Empréstimos e financiamentos 13 53.988 48.686
Debêntures 14 16.204 –
Salários e encargos 895 345
Impostos e contribuições sociais 3.606 4.988
Imposto de renda e contribuição social a recolher 4.651 –
Dividendos a pagar 17.c 43.818 75.183
Outros passivos 4.121 1.130
Total do passivo circulante 137.627 140.512
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 13 479.990 519.111
Debêntures 14 203.326 193.088
Passivo contingente 16 4.581 –
Imposto de renda e contribuição social diferidos 15 149.318 155.701
Total do passivo não circulante 837.215 867.900
Patrimônio líquido
Capital social 17.a 1.508.073 1.508.073
Reserva legal 17.b 16.739 12.816
Reserva de lucros retidos 172.469 40.495
Dividendos adicionais propostos – 144.369
Total do patrimônio líquido 1.697.281 1.705.753
Total do passivo e do Patrimônio líquido 2.672.123 2.714.165

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2018 e 2017(Em milhares de Reais)

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Receita operacional líquida 18 235.106 277.844
Custo de construção (470) (38.463)
Gastos operacionais (7.239) –
Despesas de operação e manutenção - O&M (27.956) (16.109)
Lucro bruto 199.441 223.272
Despesas operacionais
Pessoal (5.415) (2.571)
Serviços de terceiros (6.231) (4.165)
Outros (460) 3.695
Lucro antes das receitas e despesas
 financeiras e impostos 187.335 220.231
Receitas financeiras 19 9.567 23.802
Despesas financeiras 19 (71.477) (71.132)
Resultado financeiro (líquido) (61.910) (47.330)
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social 125.425 172.901
Imposto de renda e 
 contribuição social correntes e diferidos 15 (46.965) (55.808)
Lucro líquido do exercício 78.460 117.093

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2018 e 2017(Em milhares de Reais)

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício 78.460 117.093
Outros resultados abrangentes – –
Total de resultado abrangente do exercício 78.460 117.093

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Reservas de lucros Dividendos Lucros
Capital social Legal Lucros retidos adicionais propostos acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 1.508.073 6.961 40.495 60.940 – 1.616.469
Lucro líquido do exercício – – – – 117.093 117.093
Constituição de reserva legal – 5.855 – – (5.855) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (27.809) (27.809)
Dividendos adicionais propostos – – – 83.429 (83.429) (0,40)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.508.073 12.816 40.495 144.369 – 1.705.753
Ajuste da adoção inicial do CPC 47 – – – – (68.298) (68.298)
Saldos em 1 de janeiro de 2018 1.508.073 12.816 40.495 144.369 (68.298) 1.637.455
Reclassificação de dividendos adicionais propostos – – 144.369 (144.369) – –
Compensação de reservas – – (68.298) – 68.298 –
Lucro líquido do exercício – – – – 78.460 78.460
Constituição de reserva legal – 3.923 – – (3.923) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (18.634) (18.634)
Reserva de retenção de lucros – – 55.903 – (55.903) –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.508.073 16.739 172.469 – – 1.697.281

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Lucro antes dos imposto de renda e da 
 contribuição social 125.425 172.901
Ajuste para:
Valorização do ativo de contrato (171.133) (220.739)
Depreciação 12 81
Despesas de juros de empréstimos e 
 debêntures e custos 70.611 59.388
(Aumento)/redução nos ativos e Aumento
 (redução) nos passivos operacionais
Contas a receber (7.005) 1.890
Imposto de renda e contribuição social a recuperar (696) (4.217)
Outros ativos (7.521) (1.055)
Ativo de contrato 108.494 127.884
Fornecedores 164 (2.261)
Salários e encargos 550 (51)
Impostos e contribuições sociais (143) (954)
Imposto de renda e contribuição social a recolher 4.651 –
Passivo contingente 4.581 –
Outros passivos 1.751 (978)
Caixa proveniente das atividades operacionais 129.741 131.889
Pagamento de juros - empréstimos e debêntures (40.995) (44.274)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (18.214) –
Fluxo de caixa líquido proveniente das 
 (utilizado nas) atividades operacionais 70.532 87.615
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Ativo de contrato (470) (38.463)
Caixa Restrito 17.308 1.632
Caixa líquido proveviente das atividades 
 de investimentos 16.838 (36.831)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de principal - Empréstimos (53.157) (52.724)
Captação de empréstimos 16.165 –
Dividendos pagos (50.000) –
Caixa líquido utilizado nas atividades 
 de financiamento (86.992) (52.724)
Aumento (redução) líquido de caixa 
 e equivalente de caixa 378 (1.940)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 116.256 118.196
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 116.634 116.256
Aumento (redução) líquido de caixa 
 e equivalente de caixa 378 (1.940)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

(a) Implementação do CPC47 que define o ativo da concessão como ativo con-
tratual; (b) Impacto dos impostos sobre a adoção do ativo contratual; (c) Impac-
to sobre os dividendos na adoção do ativo contratual; (d) Efeito dos ajustes foram 
refletidos no patrimônio líquido. Os impactos da adoção do - na Demonstração 
do Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2018 estão abaixo apresen-
tados:

Demonstração do 
 resultado do exercício 2018 Ref.

Ajustes de 
adoção 

novas práticas

2018 (Sem 
impacto 
CPC 47)

Receita líquida 235.106 (a) 8.011 227.095
IR/CSLL corrente e diferido (46.965) (b) (12.621) (34.344)
Demais itens não impactados (109.681) – (109.681)

78.460 (4.610) 83.070
(a) Implementação do CPC47 que define o ativo da concessão como ativo con-
tratual; (b) Impacto dos impostos sobre a adoção do ativo contratual e outros 
ajustes imateriais sobre apuração dos impostos. b. CPC 48 Instrumentos Fi-
nanceiros: O CPC 48 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar 
ativos financeiros, passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda 
de itens não financeiros. Esta norma substitui o CPC 38/IAS 39 Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A Companhia adotou as altera-
ções consequentes ao CPC 40 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação, que 
são aplicadas às divulgações em 2018, mas que não foram aplicadas à informa-
ção comparativa. (i) Classificação e mensuração de ativos financeiros e 
passivos financeiros: O CPC 48 contém três principais categorias de classifi-
cação para ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, VJORA e VJR. 
A classificação de ativos financeiros de acordo com o CPC 48 é geralmente 
baseada no modelo de negócios no qual um Ativo de contrato é gerenciado e em 
suas características de fluxos de caixa contratuais. O CPC 48 elimina as catego-
rias antigas do CPC 38 de títulos mantidos até o vencimento, empréstimos e 
recebíveis e disponíveis para venda. De acordo com o, os derivativos embutidos 
em que o contrato principal é um Ativo de contrato no escopo da norma nunca 
são separados. Em vez disso, o instrumento financeiro híbrido é avaliado para 
classificação como um todo. O CPC 48 retém em grande parte os requerimentos 
existentes no CPC 38 para a classificação e mensuração de passivos financei-
ros. A adoção da CPC 48 não teve um efeito significativo nas políticas contábeis 
da Companhia relacionadas a passivos financeiros. Para uma explicação de 
como a Companhia classifica e mensura os instrumentos financeiros e contabi-
liza os ganhos e perdas relacionados conforme o CPC 48, veja Nota 7 (Principais 
políticas contábeis). A tabela a seguir e as notas explicativas abaixo explicam as 
categorias de mensuração originais no CPC 38 e as novas categorias de men-
suração do CPC 48 para cada classe de ativos e passivos financeiros da Com-
panhia, em 1º de janeiro de 2018. O efeito da adoção do CPC 48 sobre os valores 
contábeis dos ativos financeiros em 1º de janeiro de 2018 está relacionado ape-
nas aos novos requerimentos de redução ao valor recuperável.
Ativos financeiros CPC 38 CPC 48
Caixa e equivalentes de caixa Valor justo por 

meio do resultado
Valor justo por 
meio do resultado

Títulos e valores mobiliários Valor justo por 
meio do resultado

Valor justo por 
meio do resultado

Passivos financeiros
Fornecedores Custo amortizado Outros passivos 

financeiros
Empréstimos e financiamentos Custo amortizado Outros passivos 

financeiros
Debêntures Custo amortizado Outros passivos 

financeiros
(ii) Transição: A Companhia optou por não aplicar as mudanças nas políticas 
contábeis resultantes da adoção do CPC 48 retrospectivamente. A Companhia 
não apresentou operações de hedge nos exercícios de 2017 e 2018. A Compa-
nhia optou por não reapresentar informações comparativas dos períodos ante-
riores com relação aos requisitos de classificação e mensuração (incluindo a 
redução ao valor recuperável). Portanto, os períodos comparativos não foram 
reapresentados. As seguintes avaliações foram feitas com base nos fatos e cir-
cunstâncias que existiam na data da aplicação inicial. • A determinação do mo-
delo de negócios dentro do qual um Ativo de contrato é mantido. • A designação 
e a revogação de designações anteriores de certos ativos e passivos financeiros 
mensurados ao VJR. • A designação de certos investimentos em instrumentos 
patrimoniais não mantidos para negociação ao VJORA. Se um investimento em 
um título de dívida apresentava baixo risco de crédito na data da aplicação inicial 
do CPC 48, então, a Companhia pressupôs que o risco de crédito do ativo não 
havia aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial. c. Novas 
normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas 
serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2018. A Compa-
nhia não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações finan-
ceiras. (i) CPC 06 (R2) - Arrendamentos: A Companhia deverá adotar o CPC 
06(R2) - Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de 2019. O CPC 06 introduz um 
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modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para 
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que repre-
senta o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento 
que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isen-
ções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. 
A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os 
arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou ope-
racionais. CPC 06 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o 
CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03, SIC 15 e SIC 27 
Aspectos Complementares das operações de arrendamento mercantil. A Com-
panhia efetuou uma análise preliminar de todos os contratos que podem ser 
classificados na abrangência do CPC 06 (R2), os contratos são de valores bai-
xos e não terão impactos materiais nas operações e resultados da Companhia. 
(ii) Transição: A Companhia pretende aplicar o CPC 06(R2) inicialmente em 1º 
de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva modificada. Portanto, 
o efeito cumulativo da adoção do CPC 06(R2), se houver, será reconhecido 
como um ajuste no saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro de 
2019, sem atualização das informações comparativas. A Companhia planeja 
aplicar o expediente prático com relação à definição de contrato de arrendamen-
to na transição. Isso significa que aplicará o CPC 06(R2) a todos os contratos 
celebrados antes de 1º de janeiro de 2019 que eram identificados como arren-
damentos de acordo com o CPC 06(R1) e a ICPC 03. (iii) Outras normas: As 
seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto signi-
ficativo nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia. • ICPC 22 
Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro. • Características de Pré-
-Pagamento com Remuneração Negativa (Alterações no CPC 48). • Alterações 
no Plano, Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações no CPC 33). • Ciclo de 
melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017 - várias normas. • Alterações nas 
referências à estrutura conceitual nas normas IFRS. • IFRS 17 Contratos de 
Seguros. 6. BASE DE MENSURAÇÃO: As demonstrações financeiras foram 
preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos finan-
ceiros não derivativos. 7. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: A Companhia 
aplicou as principais políticas contábeis descritas abaixo de maneira consisten-
te a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. 7.1 
Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a 
finalidade de atender os compromissos de caixa de curto prazo e não para in-
vestimento ou outros propósitos. Para que um investimento seja qualificado 
como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montan-
te conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de 
valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de 
caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses 
ou menos, a contar da data da aquisição. 7.2 Ativo de contrato: De acordo com 
o CPC 47, o direito à contraprestação por bens e serviços condicionado ao 
cumprimento de obrigações de desempenho e não somente a passagem do 
tempo enquadram as transmissoras nessa norma. Com isso, as contrapresta-
ções passam a ser classificadas como um “Ativo de Contrato”. As adições decor-
rentes da infraestrutura de transmissão são registradas como ativo de contrato. 
7.3 Provisão para redução ao provável valor de recuperação de ativos fi-
nanceiros: Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço para iden-
tificação de eventual indicação de redução no seu valor de recuperação dos 
ativos (impairment). Os ativos são considerados irrecuperáveis quando existem 
evidências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o seu reconheci-
mento inicial e que tenham impactado o seu fluxo estimado de caixa futuro. 7.4 
Outros ativos: Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus 
benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da Companhia e seu 
custo ou valor possa ser mensurado com segurança. 7.5 Provisões e passivos 
circulantes e não circulantes: Uma provisão é reconhecida, quando aplicável, 
no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação presente 
(legal ou construtiva) como resultado de um evento passado e, é provável que 
um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os 
passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encar-
gos e/ou variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. 7.6 
Dividendos: O estatuto social da Companhia prevê que, no mínimo, 25% do 
lucro líquido anual seja distribuído a título de dividendo. Adicionalmente, de acor-
do com o estatuto social, compete à Assembleia de Acionistas deliberar sobre o 
pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos intermediários. Des-
se modo, no encerramento do exercício social e após as devidas destinações 
legais, a Companhia registra a provisão equivalente ao dividendo mínimo obri-
gatório ainda não distribuído no curso do exercício, ao passo que registra os di-
videndos propostos excedentes ao mínimo obrigatório como “dividendo adicio-
nal proposto” no Patrimônio Líquido. 7.7 Receita e custo de construção: A 
Companhia é abrangida pelo escopo do CPC 47. A receita é reconhecida no 
resultado na medida do estágio de conclusão da obra e mensurada com base 
nos seus valores justos. Os custos de desenvolvimento da infraestrutura são 
reconhecidos à medida que são incorridos. 7.8 Receita de remuneração do 
ativo de contrato: Refere-se à remuneração do investimento no desenvolvi-
mento de infraestrutura e é calculada com base na aplicação da taxa de juros 
efetiva, que desconta os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros estima-
dos durante o prazo de vigência do instrumento (contrato de concessão) sobre 
o valor do investimento. 7.9 Receita de operação e manutenção: As receitas 
oriundas dos serviços de Operação Manutenção (“O&M”) são determinadas 
com base nos valores atribuídos pela Administração estimados para fazer face 
aos custos de O&M e reconhecidos de forma linear a cada ciclo anual durante o 
prazo da concessão. 7.10 Receita de juros sobre aplicações financeiras: A 
receita de juros é reconhecida no resultado com base na aplicação da taxa de 
juros efetiva, pelo prazo decorrido, sobre o valor do principal investido. 7.11 Des-
pesas de juros de empréstimos e debêntures: As despesas de juros são re-
conhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. 7.12 Imposto de renda 
e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício 
corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas 
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000 para im-
posto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o 
lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa 
de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com 
imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e 
contribuição social correntes e diferidos e são reconhecidos no resultado. 7.12.1 
Despesa de imposto de renda e contribuição social corrente: A despesa de 
imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou 
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com re-
lação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou 
a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela 
melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos 
que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensu-
rado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos 
e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem 
atendidos. 7.12.2 Despesa de imposto de renda e contribuição social diferi-
do: Os passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças 
temporárias entre os valores contábeis de passivos para fins de demonstrações 
financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos passivos fis-
cais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda 
e contribuição social diferida. Passivos fiscais diferidos são mensurados com 
base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas 
forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data 
do balanço. A mensuração dos passivos fiscais diferidos reflete as consequên-
cias tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera liquidar 
seus passivos. 7.13 Encargos regulatórios: A receita de prestação de serviço 
de transmissão está sujeita aos seguintes impostos, taxas e contribuições, pelas 
seguintes alíquotas básicas: • Contribuição para Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS) e Programa de Integração Social (PIS) à alíquota de 9,25%; • 
Reserva Global de Reversão (RGR) 2,6% do faturamento. É usada para finan-
ciar o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elé-
trica; • Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE) mensal 
fixado pelos Despachos emitidos pela ANEEL; • As concessionárias e permis-
sionárias de Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica estão obri-
gadas a destinar anualmente o percentual de 1% de sua receita operacional lí-
quida, apurada de acordo com o dispositivo no Manual de Contabilidade do 
Setor Elétrico (MCSE), em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, con-
forme Lei nº 9.991/00 e Resolução Normativa ANEEL nº 504/12. Esses encar-
gos são apresentados como deduções da receita de uso do sistema de trans-
missão na demonstração do resultado. 7.14 Instrumentos financeiros: A 
Companhia classifica ativos e passivos financeiros não derivativos nas seguin-
tes categorias: ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado e, outros passivos financeiros. a. Ativos e passivos financeiros não deri-
vativos - reconhecimento e desreconhecimento: A Companhia reconhece 
os ativos financeiros, referentes aos contratos de concessão, e instrumentos de 
dívida inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e 
passivos financeiros são reconhecidos na data da negociação quando a Com-
panhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. A Compa-
nhia desreconhece um Ativo de contrato quando os direitos contratuais aos flu-
xos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao 
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um Ativo de contrato em uma 
transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade 
do Ativo de contrato são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou 
retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida 
como um ativo ou passivo separado. A Companhia desreconhece um passivo 
financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada. 
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresen-
tado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha 
atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha 
a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. b. Ativos financeiros não derivativos - mensura-
ção: Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado: Um 
ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do re-
sultado caso seja classificado como mantido para negociação ou designado 
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são 
reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses ativos são mensurados 
pelo valor justo e mudanças no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividen-
dos, são reconhecidos no resultado do exercício. c. Passivos financeiros não 
derivativos - mensuração: Um passivo financeiro é classificado como mensu-
rado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido 
para negociação ou designado como tal no momento do reconhecimento inicial. 
Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. 
Esses passivos financeiros são mensurados pelo valor justo e mudanças no 
valor justo são reconhecidas no resultado do exercício. Outros passivos finan-
ceiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo deduzidos 
de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o reconheci-
mento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortiza-
do utilizando o método dos juros efetivos. 
8. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 31/12/2018 31/12/2017
Caixa e Bancos conta movimento 12.687 8.015
Aplicação financeira - CDB Banco Santander 60.662 76.389
Aplicação financeira - CDB Banco Itaú 19 21
Aplicação financeira - CDB Banco Bradesco 37.352 –
Aplicação financeira - CDB Banco ABC 5.914 31.831

116.634 116.256

As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis em 
um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de 
mudança de valor. Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 as 
aplicações financeiras referentes a Certificados de Depósitos Bancários (CDB) 
foram remuneradas à taxa média de 98% do Certificado de Depósito Interban-
cário (CDI). 
9. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 31/12/2018 31/12/2017
Vencidos acima de 100 dias 2.608 948
Vencidos de 51 a 100 dias 1.200 3
Vencidos até 50 dias 711 128
A vencer 18.595 15.030

23.114 16.109
Os faturamentos mensais são efetuados pelo Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), com três vencimentos, nos dias 15, 25 e 05 do mês subsequen-
te. A administração entende que não é necessária a contabilização da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa em relação aos seus clientes, pois no caso 
de não pagamento, a Companhia, como agente de transmissão, poderá solicitar 
ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa ao 
contrato de constituição de garantia ou carta fiança bancária. 10. ATIVO DE 
CONTRATO

31/12/2017

Receita  
de cons- 

trução

Receita 
de remu- 
neração

Recebi- 
mentos

Ajustes 
CPC 47 
(Nota 5) 31/12/2018

Ativo de 
 contrato 2.522.825 470 173.478 (118.852) (95.430) 2.482.491
Circulante 153.155 – – – – 166.773
Não circulante 2.369.670 – – – – 2.315.718

31/12/2016

Receita 
de cons- 

trução

Receita 
de remune- 

ração
Recebi- 
mentos 31/12/2017

Ativo de contrato 2.391.507 38.463 220.739 (127.884) 2.522.825
Circulante 130.451 – – – 153.155
Não circulante 2.261.056 – – – 2.369.670
11. CAIXA RESTRITO: O saldo representa o valor acumulado nas contas reser-
vas do BNDES e das DEBÊNTURES, apresentada em garantia ao contrato de 
financiamento firmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e conforme previsto na Escritura de Segunda Emissão de 
Debentures da Companhia. O mecanismo de preenchimento destas contas re-
servas segue estritamente as condições previstas no contrato de financiamento 
e a totalidade do saldo está aplicada em fundo de investimento lastreado em tí-
tulos públicos federais conforme previsão contratual.
12. FORNECEDORES 31/12/2018 31/12/2017
Itumbiara transmissora de energia S.A. 586 –
China Epri Science & Tecnology CO. 2.255 2.255
Sistema Pri Engenharia Ltda. 50 50
Process - Protection and control for Energy 55 –
Leme Engenharia 114 –
Nari Group Corporation 593 949
Phelps Dodge International Brasil Ltda. 2.341 2.341
Nexans Brasil S.A. 649 649
Brametal S.A. 2.423 2.823
Outros 1.278 1.113

10.344 10.180
Os valores referem-se a fornecimento de serviços e equipamentos. 
13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Empréstimos BNDES

BNDES
31/12/ 
2017

Cap- 
tação

Juros 
Apro- 

 priados

Amorti- 
zação 

de 
Juros

Amorti- 
zação 

de Prin- 
cipal

Custo de 
transa- 

ção a 
amortizar

31/12/ 
2018

 Subcrédito A 526.953 16.165 42.784 (39.651) (46.145) – 500.106
BNDES 
 Subcrédito B 41.555 – 1.327 (1.344) (7.013) – 34.525
Custo de 
 transação (711) – – – – 58 (653)

567.797 16.165 44.111 (40.995) (53.158) 58 533.978
Empréstimos BNDES

BNDES
31/12/ 
2016

Cap- 
 tação

Juros 
Apro- 

 priados

Amorti- 
zação 

de 
Juros

Amorti- 
zação 

de Prin- 
cipal

Custo de 
transa- 

ção a 
amortizar

31/12/ 
2017

 Subcrédito A 566.217 – 48.428 (42.692) (45.711) – 526.953
BNDES 
 Subcrédito B 48.578 – 1.572 (1.582) (7.013) – 41.555
Custo de 
 transação (711) – – – – – (711)

614.795 – 50.000 (44.274) (52.724) – 567.797
31/12/2018 31/12/2017

Passivo circulante 53.988 48.686
Passivo não circulante 479.990 519.111

533.978 567.797
Em 27 de dezembro de 2013, foi assinado o contrato de financiamento com o 
BNDES, no valor total de R$ 691.440. Os recursos destinados a este investimen-
to foram postos à disposição da SPE, sob a forma de três subcréditos: • Subcré-
dito ‘A’ - R$ 614.165, com juros de 1,97% a.a. limitado a 6% da Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP) divulgada pelo Banco Central do Brasil, a título de remune-
ração. O objetivo deste subcrédito é financiar as obras civis e demais itens finan-
ciáveis necessários à implantação do projeto. O principal desta dívida é pago ao 
BNDES em 168 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 
15 de junho de 2015 e a última em 15 de maio de 2029. Deste subcrédito, já foi 
desembolsado o total de R$ 598.573. • Subcrédito ‘B’ - R$ 73.835, com juros à 
taxa fixa de 3,5% a.a., a título de remuneração. Este subcrédito é destinado à 
aquisição de máquinas e equipamentos nacionais necessários para a implanta-
ção do projeto. O principal desta dívida é pago ao BNDES em 102 prestações 
mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de junho de 2015 e a últi-
ma em 15 de novembro de 2023. Deste subcrédito já foi desembolsado o total de 
R$ 58.133. • Subcrédito ‘C’ - R$ 3.440, com TJLP, limitada a 6% a.a.. Este 
subcrédito é destinado a investimentos sociais não contemplados no licencia-
mento ambiental e/ou nos programas socioambientais do Projeto Básico Am-
biental. O principal desta dívida será pago ao BNDES em 161 prestações men-
sais e sucessivas a partir do seu desembolso. Esta llinha de crédito ainda não 
começou a ser utilizada. Como garantia do financiamento, a Companhia assinou 
o contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, cedendo os direitos re-
lacionados ao Contrato de Concessão. Em 31 de dezembro de 2018, o crono-
grama de vencimento dos empréstimos está detalhado a seguir:

2020 2021 2022 2023 Após 2023 Total
BNDES Subcrédito A 47.947 47.947 47.947 47.947 253.781 445.569
BNDES Subcrédito B 7.001 7.001 7.001 7.001 6.417 34.421

54.948 54.948 54.948 54.948 260.198 479.990
Em 31 de dezembro de 2017, o cronograma de vencimento dos empréstimos 
está detalhado a seguir:

2019 2020 2021 2022 Após 2022 Total
BNDES Subcrédito A 46.094 46.094 46.094 46.094 299.620 483.996
BNDES Subcrédito B 7.023 7.023 7.023 7.023 7.023 35.115

53.117 53.117 53.117 53.117 306.643 519.111
Cláusulas restritivas (Covenants): Conforme contrato de financiamento junto 
ao BNDES, a Companhia deve apresentar anualmente Índice de Cobertura do 
Serviço da Dívida (ICSD) maior ou igual a 1,2 e Índice de Capital Próprio igual 
ou superior a 20%. Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia estava em con-
formidade com as suas cláusulas restritivas. A mensuração do cálculo é realiza-
da anualmente, na data-base do exercício. Principais cláusulas restritivas do 
BNDES: Manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio 
ambiente e demais órgãos fiscalizadores de aspectos socioambientais, durante 
o período de vigência deste Contrato; Informar ao BNDES sobre a existência de 
qualquer ação ou decisão judicial, processo, procedimento ou decisão adminis-
trativa relacionada ao projeto, especialmente quanto aos aspectos ambientais 
e/ou sociais, no prazo de 3 dias úteis a contar da data em que a beneficiaria teve 
conhecimento da existência de tal ação ou decisão judicial, processo, procedi-
mento ou decisão administrativa; e Adotar, durante o período de vigência deste 
Contrato, as medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambi-
ente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados pelo pro-
jeto de que trata a Cláusula Primeira (Natureza, Valor e Finalidade do Contrato). 
14. DEBÊNTURES:

31/12/2017
Custo de 

Transação
Juros  

Apropriados 31/12/2018
Debêntures 204.959 – 24.059 229.018
(–) Custo de Transação (11.871) 2.383 – (9.488)

193.088 2.383 24.059 219.530

31/12/2016
Custo de 

Transação
Juros 

Apropriados 31/12/2017
Debêntures 185.539 (11.872) 19.421 193.088

185.539 (11.872) 19.421 193.088
31/12/2018 31/12/2017

Passivo circulante 16.204 –
Passivo não circulante 203.326 193.088

219.530 193.088
Em 31 de dezembro de 2018, o cronograma de vencimento dos empréstimos 
está detalhado a seguir:

2020 2021 2022 2023 Após 2023 Total
Debêntures 21.430 21.430 21.430 21.430 117.606 203.326

21.430 21.430 21.430 21.430 117.606 203.326
As debêntures possuem as seguintes características: • Oferta: 2ª Emissão de 
Debêntures, não conversíveis em ações via ICVM nº 476/09 (Lei 12.431); • Có-
digo do ativo registrado na CETIP: TPNO12; • Rating da emissão: AA+ (Fitch 
Ratings); • Valor nominal unitário: R$1.000 (um mil reais) na data da emissão; • 
Data de emissão:15/05/2016;  • Pagamento: Semestral, sendo a 1ª amortização 
em 15/06/2019; • Data de vencimento: 15/06/2029; • Quantidades de debêntures 
emitidas: 180.000; • Tipo de Remuneração: IPCA; • Taxa de Juros/Spread: 7,58% 
a.a.; • Garantias compartilhadas com o  BNDES. As debêntures possuem cláu-
sulas restritivas “covenants” financeiras e não financeiras de vencimento anteci-
pado, incluindo o cumprimento do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida de 
no mínimo 1,2 e Índice de Capital próprio igual ou superior a 30% durante a sua 
vigência. Em 31 de dezembro de 2018, todas as cláusulas restritivas estabele-
cidas no contrato de financiamento foram cumpridas pela Companhia.  15. IM-
POSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTES E DIFERIDOS: 
O imposto de renda e a contribuição social apurados respectivamente com base 
no Prejuízo fiscal e Base Negativa. Foram apurados considerando a avaliação 
feita pela administração com base nos fluxos de caixas futuros e testes de recu-
perabilidade dos investimentos que indicaram que a Companhia terá rentabili-
dade para compensar os prejuízos acumulados.
Imposto de Renda e Contribuição social diferidos passivos
Base de cálculo
Rendimento do ativo de contrato acumulado em 31/12/2018 778.408
Imposto de renda 25% 194.602
Contribuição social 9% 70.057
Amortização (60.018)
Saldo em 31/12/2018 204.641
Saldo em 31/12/2017 230.470

Imposto de Renda e Contribuição social diferidos ativos
Base cálculo
Prejuízo fiscal acumulado em 31/12/2018 177.823
Imposto de renda 25% 44.456
Compensação (3.004)
Saldo em 31/12/2018 41.452
Base negativa em 31/12/2018 170.167
Contribuição social 9% 15.315
Compensação (1.444)
Saldo em 31/12/2018 13.871
Saldo em 31/12/2018 55.323
Saldo em 31/12/2017 54.942
Imposto diferido líquido
31/12/2018 149.318
31/12/2017 155.701
Efeito no resultado 31/12/2018 31/12/2017
Imposto de renda e CSLL diferidos
Lucro líquido antes dos impostos 125.425 172.901
Adições permanentes ao resultado 126.198 126.322
Exclusões temporárias ao resultado (181.890) (218.902)
Lucro real 69.733 80.321
Imposto de renda diferido 25% 42.869 54.701
Contribuição social diferida 9% 15.442 19.701
Amortização (35.032) (18.594)
Total Diferido 23.279 55.808
Alíquota efetiva
Imposto de renda 36% 32%
Contribuição social 13% 11%
Imposto de renda e CSLL corrente
Lucro líquido antes dos impostos 125.425 172.901
Adições permanentes ao resultado 126.198 45.920
Exclusões temporárias ao resultado (181.890) (218.902)
Lucro real 69.733 (81)
Imposto de renda corrente 25% 17.410 –
Contribuição social corrente 9% 6.276 –
Total imposto de renda e contribuição social correntes 23.686 –
Alíquota efetiva
Imposto de renda 19% 0%
Contribuição social 5% 0%

31/12/2018 31/12/2017
Total de imposto de renda e 
 contribuição social corrente e diferido 46.965 55.808
16. PASSIVO CONTINGENTE: A Companhia, com base na avaliação de seus 
assessores legais, constitui provisões para as ações cujas perdas são conside-
radas prováveis. As provisões realizadas são relacionadas à: (a) Trabalhistas, 
que são referentes a ações movidas por ex-empregados de empreiteiros e em-
presas terceirizadas (responsabilidade subsidiária), envolvendo cobrança de 
parcelas indenizatórias e outras; (b) Servidões Administrativas e (c) Ação Inde-
nizatória, que ocorrem quando há divergência entre o valor avaliado pela Com-
panhia para pagamento e o pleiteado pelo proprietário e/ou quando a documen-
tação do proprietário não apresenta condições de registro (inventários em 
andamento, propriedades sem matrículas, entre outras). Decorrem também da 
intervenção no uso do capital de terceiros, seja na qualidade de confrontante, 
seja no caso de imóvel onde há áreas de servidão de passagem, a fim de pre-
servar os limites e confrontações das faixas de servidão. Durante o exercício de 
2015, a Companhia realizou adiantamentos que totalizaram R$ 32.423 para a 
Mavi Engenharia e Construções Ltda. (“Mavi”), conforme contrato de Constru-
ção firmado à época. No decorrer da construção da linha de transmissão, a Mavi 
não executou a integralidade dos trabalhos, conforme estabelecido no escopo 
do contrato firmado e, com a alegação de desequilíbrio econômico financeiro, 
abandonou a obra. Em decorrência deste abandono e, tendo em vista que as 
mediações de serviços não foram aprovadas (uma vez que os serviços não fo-
ram finalizados), a Companhia não efetuou os pagamentos. No exercício de 
2016, a Mavi instaurou requerimento de arbitragem contra a Companhia, no qual 
pleiteia o valor aproximado de R$ 113.000, que seriam necessários para o ree-
quilíbrio do contrato. Após esse pedido pela Mavi, a Companhia realizou estudos 
técnicos e financeiros, com o objetivo de verificar se o valor requerido pela Mavi 
era procedente, considerando o que já havia sido adiantado em comparação à 
construção realizada à época. Após esse estudo, a Companhia apurou que a 
Mavi deveria ressarcir à Companhia no valor total de R$ 43.000. Durante o exer-
cício de 2017, as Partes apresentaram suas defesas e foi realizada apresenta-
ção do caso pelas Partes envolvidas à Câmara Arbitral. O processo se encontra 
em fase pericial, tendo sido estabelecida pelo Tribunal Arbitral a entrega do laudo 
pericial em 20 de novembro de 2018. As contingências provisionadas estão clas-
sificadas conforme abaixo: 

31/12/2018 31/12/2017
Trabalhistas 625 –
Servidões 1.420 –
Outros 2.536 –

4.581 –
As contingências possíveis estão classificadas conforme abaixo:
Trabalhistas 506
Servidões 2.955
Administrativas 13.055
Cíveis 499

17.015
17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: a. Capital social: Em 31 de dezembro de 2018 e 
2017, o capital social da Companhia é de R$1.508.073, dividido em 1.508.073.000 
ações ordinárias nominativas subscritas e integralizadas, no valor nominal de 
R$1,00 cada, pela State Grid Brazil Holding S.A. e COPEL Geração e Transmis-
são S.A., na proporção de 51% e 49%, respectivamente. A composição do capi-
tal social subscrito da Companhia é como se segue:

31/12/2018 e 31/12/2017
State Grid Brazil Holding S.A. 769.117
COPEL Geração e Transmissão S.A. 738.956

1.508.073
b. Reserva legal: A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido 
do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades por 
Ações.  c. Dividendos: Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividen-
do mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido após a destinação para reserva 
legal, calculado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. Em 
Ata de Assembleia Geral Ordinária de 27 de abril de 2018 para aprovar a desti-
nação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, os acio-
nistas aprovaram a manutenção dos dividendos mínimos obrigatórios e dos divi-
dendos adicionais propostos para futuros pagamentos
conforme determinação dos acionistas. 31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício 78.460 117.093
Base de cálculo para reserva legal 78.460 117.093
Reserva Legal (5%) 3.923 5.855
Base de cálculo para dividendos 74.537 111.238
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 18.634 27.809
Reserva de retenção de lucros 55.903 83.429
18. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 31/12/2018 31/12/2017
Receita de Construção 10.782 38.463
Remuneração dos ativos de contrato (a) 171.133 218.902
Receita de Operação e Manutenção 79.358 40.515
Receita operacional bruta 261.273 297.880
Deduções da receita operacional
Pesquisa e desenvolvimento - P&D (1.718) (1.482)
Reserva global de reversão - RGR (4.654) (1.875)
Taxa de fiscalização dos serviços de 
 energia elétrica - TFSEE (879) (639)
Pis (3.374) (2.855)
Cofins (15.542) (13.185)
Total receita operacional líquida 235.106 277.844
(a) Saldo de 31/12/2018, impactado pela adoção da prática contábil de acordo 
com o CPC 47. O CP47 introduziu o conceito da avaliaçào do projeto conside-
rando as premissas financeiras e operacionais existentes no inicio do contrato, 
e as variações de performance e ganhos são registradas por consequência no 
resultado do exercício, desta forma a remuneração do contrato de concessão 
considera a taxa inicial até o fim do contrato. O ICPC01 (R2) adota a premissa 
de atualização financeira com base na revisão constante da taxa interna de re-
torno do projeto. Como a Companhia adotou até 31 de dezembro de 2017 os 
princípios do pronunciamento ICPC 01, e, passou a adoção ao CPC 47 em 01 
de janeiro de 2018, ocorreu uma redução na apuração da receita do contrato 
neste exercício. 
19. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS: 31/12/2018 31/12/2017
Receitas financeiras
Receitas de aplicações financeiras 9.627 15.510
Variações monetárias ativas 257 44
Outras receitas financeiras 173 9.010
Pis sobre receitas financeiras (69) (108)
Cofins sobre receitas financeiras (421) (654)

9.567 23.802
Despesas financeiras
Variações monetárias passivas (88) (84)
Juros e multas (208) (1.235)
Juros sobre empréstimos e debêntures (70.611) (69.420)
Outras despesas financeiras (570) (393)

(71.477) (71.132)
Total (61.910) (47.330)
20. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS: 20.1 Remuneração de 
Administradores: Em 31 de dezembro de 2018 a remuneração dos Conselhei-
ros e Administradores foi de R$ -1.045 (R$ 1.176 em 31 de dezembro de 2017). 
20.2 Operações comerciais: Natureza 

contábil
Natureza da 
operação

31/12/ 
2018

31/12/ 
2017

Passivo
Itumbiara Transmissora de Energia S.A. 
 State Grid Brasil Holding S.A.

Fornece- 
dores

Despesas 
de O&M 586 –

586 –
Natureza 
contábil

Natureza da 
operação

31/12/ 
2018

31/12/ 
2017

Resultado
State Grid Brasil Holding-
 Aluguel

Custos 
administrativos Aluguel 482 413

Itumbiara Transmissora 
 de Energia S.A.

Custo 
operacional

Despesas 
de O&M 11.181 12.949

11.663 13.362
21. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: Esta nota apresenta informações sobre 
a exposição da Companhia a cada um dos riscos a seguir mencionados, os ob-
jetivos da Companhia, os gerenciamentos de risco e de capital exercidos pela 
Companhia.  21.1 Gerenciamento de riscos: Visão geral - a Companhia apre-
senta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financei-
ros: a. Risco de crédito.  b. Risco de mercado. c. Risco operacional. Estrutura de 
gerenciamento de risco - o gerenciamento de risco da Companhia visa identifi-
car e analisar os riscos aos quais está exposta, para definir limites e controles de 
riscos apropriados e para monitorar riscos e aderência aos limites. A Companhia, 
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por meio do gerenciamento de suas atividades, objetiva desenvolver um am-
biente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os empregados en-
tendam os seus papéis e obrigações. A Administração acompanha o cumpri-
mento do desenvolvimento de suas atividades de controle de riscos e  revisa a 
adequação da estrutura de gerenciamento de risco em relação aos riscos en-
frentados pela Companhia. O gerenciamento de riscos é feito com base também 
no nível e no contexto dos grupos de controle dos acionistas da Companhia.  a. 
Riscos de crédito: É o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes 
de um cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, oriundas da 
falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basicamen-
te proveniente das contas a receber de clientes, Ativo de contrato e de instru-
mentos financeiros, conforme apresentado a seguir:

31/12/2018 31/12/2017
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa 116.634 116.256
Contas a receber 23.114 16.109
Caixa restrito 29.815 47.123

169.563 179.488
• Caixa restrito: Representado pelo valor acumulado nas contas reservas do 
BNDES e das DEBÊNTURES, apresentada em garantia ao contrato de financia-
mento firmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e conforme previsto na Escritura de Segunda Emissão de Debêntures 
da Companhia. • Contas a receber: A Administração entende que não é neces-
sária a contabilização de provisão para devedores duvidosos em relação aos 
seus clientes, considerando que o Custo de Uso do Sistama de Transmissão 
“CUST”, celebrado entre o ONS, as concessionárias de transmissão e o usuário, 
tem como um de seus objetivos: “Estabelecer os termos e as condições que irão 
regular a administração pelo ONS da cobrança e da liquidação dos encargos de 
uso da transmissão e a execução do sistema de garantias, atuando por conta e 
ordem das concessionárias de transmissão.” São instrumentos financeiros que 
garantem o recebimento dos valores devidos pelos usuários às concessionárias 
de transmissão e ao ONS, pelos serviços prestados e discriminados no CUST: 
i) Contrato de Constituição de Garantia - CCG e ii) Carta de Fiança Bancária - 
CFB. As principais vantagens desses mecanismos de proteção estão descritas 
a seguir: • Riscos diluídos, pois todos os usuários pagam a todos os transmisso-
res. • As garantias financeiras são fornecidas individualmente pelos usuários. • 
Negociações de pagamento são feitas diretamente entre transmissores e usuá-
rios. • No caso de não pagamento, a Companhia, como agente de transmissão, 
poderá solicitar ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do 
usuário relativa ao CCG ou à CFB. b. Risco de mercado: A utilização de instru-
mentos financeiros, pela Companhia, tem como objetivo proteger seus ativos e 
passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado, principalmente no que 
diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices de preços e moedas. A 
Companhia não tem pactuado contratos de derivativos para fazer hedge contra 
esses riscos, porém os mesmos são monitorados periodicamente pela Adminis-
tração. A Companhia também não pratica aplicações de caráter especulativo ou 
quaisquer outros ativos de riscos. • Risco de taxa de juros: refere-se aos impac-
tos nas taxas de juros variáveis sobre as receitas financeiras oriundas das apli-
cações financeiras. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o perfil dos instrumen-
tos financeiros relevantes remunerados por juros variáveis da Companhia é:
Instrumentos financeiros por indexador 31/12/2018 31/12/2017
Aplicações financeiras 
 (títulos e valores mobiliários)
CDB-DI 103.928 108.220
Fundo de Renda Fixa Soberano Simples - Itaú 19 21
Dessa forma, eventual desvalorização nas taxas de juros poderá impactar nega-
tivamente o resultado da Companhia, conforme demonstrado a seguir: Análise 
de sensibilidade de taxa de juros variável - aplicações financeiras: A análise de 
sensibilidade foi determinada com base na exposição às taxas variáveis dos 
instrumentos financeiros em aberto no fim do período de relatório. A análise é 
preparada assumindo que o valor dos ativos a seguir esteve em aberto durante 
todo o período, ajustado com base na taxa CDI estimada para um cenário pro-
vável do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adver-
sos para a Companhia. O CDI utilizado para cálculo do cenário provável é refe-
renciado por fonte externa independente, cenário este que é utilizado como base 

para a definição de dois cenários adicionais com deteriorações de 25% e 50% 
na variável de risco considerada (cenários A e B, respectivamente). Nos cálculos 
dos cenários foi considerada uma rentabilidade de 100% do CDI e as outras 
variáveis envolvidas em cada transação não foram alteradas para os cálculos a 
seguir. Fonte: a taxa utilizada no cenário provável foi estimada com base nas 
expectativas de mercado, conforme dados divulgados pelo BACEN. Com rela-
ção às aplicações financeiras, os cenários A e B consideram uma redução da 
taxa CDI em 25% e 50%, respectivamente, conforme abaixo:

Operação Exposição  (R$ mil) Risco

Cenário 
provável 

(*)
Cenário 

A
Cenário 

B
Ativos Financeiros
Aplicações 
 financeiras 103.928

Queda da 
taxa CDI 7.535 5.654 3.762

Referência para ativos financeiros
Cenário 

provável -25% -50%
7,25% 5,44% 3,62%

Demonstra o resultado financeiro para os próximos doze meses, considerando 
CDI médio estimado de 7,25% para o período, de acordo com a expectativa do 
mercado.Com relação aos empréstimos e financiamentos, os cenários A e B 
consideram uma elevação da TJLP em 25% e 50%, respectivamente.

Operação
Exposição 

(R$ mil) Risco

Cenário 
provável 

(*)
Cenário 

A
Cenário 

B
Passivos Financeiros
BNDES 533.978 Alta da taxa TJLP 35.082 43.840 52.597
Debêntures 219.529 Alta do IPCA 8.803 10.998 13.205

Referência para passivos financeiros:
Cenário 

provável 25% 50%
TJLP (%) 6,57% 8,21% 9,85%
IPCA (%) 4,01% 5,01% 6,015%
Demonstra o resultado financeiro para os próximos doze meses, considerando 
TJLP estimado de 6,58%, de acordo com a expectativa do mercado. Conside-
rando o IPCA estimado de 4,40% de acordo com Boletim Focus do Banco Cen-
tral, para a remuneração de debêntures. • Risco de inflação - A receita da 
Companhia é atualizada anualmente por índices de inflação. Em caso de defla-
ção, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso de repentino 
aumento da inflação, a Companhia poderia não ter as suas receitas ajustadas 
tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos resultados. • Risco de 
captação - A Companhia poderá enfrentar dificuldades na captação de recursos 
com custos e prazos de reembolso que sejam adequados ao seu perfil de gera-
ção de caixa e/ou suas obrigações de reembolso de dívida. c. Riscos operacio-
nais: Os riscos operacionais são aqueles inerentes à própria execução do ne-
gócio da Companhia e podem decorrer das decisões operacionais e de gestão 
da Companhia ou de fatores externos, tais como aqueles decorrentes de exigên-
cias legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento 
empresarial. • Risco técnico - A infraestrutura da Companhia é dimensionada 
de acordo com orientações técnicas impostas por normas locais e internacio-
nais. Ainda assim, algum evento de caso fortuito ou força maior pode causar 
impactos econômicos e financeiros maiores do que os previstos pelo projeto 
original. Nestes casos, os custos necessários para a recolocação das instala-
ções em condições de operação devem ser suportados pela Companhia, ainda 
que eventuais indisponibilidades de suas linhas de transmissão não gerem re-
dução das receitas (Parcela Variável). • Riscos regulatórios - A Companhia 
está sujeita à extensa legislação e regulação governamental emitida pelos se-
guintes órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério 
do Meio Ambiente. • Risco de construção e desenvolvimento da infraestru-
tura - Caso a Companhia expanda os seus negócios através da construção de 

novas instalações de transmissão poderá incorrer em riscos inerentes a ativida-
de de construção, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais 
que poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades. Os atrasos de 
construção de novas instalações podem estar ligados ao fato de a Companhia 
depender de terceiros para fornecer os equipamentos utilizados em suas insta-
lações e, por isso, estar sujeita a aumentos de preços e falhas por parte de tais 
fornecedores, como atrasos na entrega dos equipamentos ou entrega de equi-
pamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as atividades e ter um efeito 
adverso relevante nos resultados da Companhia. Adicionalmente, devido às 
especificações técnicas dos equipamentos utilizados em suas instalações, a 
Companhia tem à disposição poucos fornecedores. • Risco de seguros - A 
Companhia contrata seguros de risco operacional e de responsabilidade civil 
para suas linhas de transmissão e subestações. A Companhia adota os critérios 
de contratação dos seguros de risco operacional e responsabilidade civil com o 
intuito de utilizar as melhores práticas adotadas por outras empresas represen-
tativas do setor, que consistem em segurar os equipamentos mais relevantes e 
significativos para a operação, mantendo-os com elevados níveis de segurança 
aos potenciais sinistros. 21.2 Categorias de instrumentos financeiros
Ativos financeiros Categoria
Caixa e equivalentes de caixa Valor justo por meio do resultado
Caixa restrito Valor justo por meio do resultado
Contas a receber Valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros
Fornecedores Outros passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos Outros passivos financeiros
Debêntures Outros passivos financeiros
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o valor de mercado dos ativos e passivos 
financeiros acima se aproximam do valor contábil. Classificações contábeis e 
valores justos: No que tange ao cálculo dos valores justos, para os principais 
saldos sujeitos a variações entre os valores contábeis e valores justos, conside-
ramos: •· Caixa e equivalentes de caixa - contas correntes conforme posição 
dos extratos bancários. • Caixa restrito - representado pelo valor acumulado 
nas contas reservas do BNDES e das DEBÊNTURES. • Empréstimos e finan-
ciamentos - a Companhia considera que os valores justos para o financiamen-
to do BNDES são considerados próximos aos saldos contábeis, uma vez que 
não existem instrumentos similares, com vencimentos e taxa de juros compará-
veis. • Debêntures - a Companhia considera que os valores justos para as de-
bêntures são considerados próximos aos saldos contábeis, uma vez que não 
existem instrumentos similares, com vencimentos e taxa de juros comparáveis. 
Hierarquia do valor justo: • Nível 1 - Preços cotados não ajustados em merca-
dos ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto preços 
cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo (dire-
tamente preços ou indiretamente derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, 
para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mer-
cado (inputs não observáveis). Todos os instrumentos financeiros registrados e 
classificados pela Companhia a valor justo por meio do resultado foram classifi-
cados no nível 2. Não houve instrumentos financeiros alocados aos Níveis 1 e 3, 
nem ocorreram transferências de níveis no exercício observado. Gerenciamento 
do capital: A política da Administração é manter uma sólida base de capital para 
manter a confiança do investidor, do setor e do mercado, e manter o desenvolvi-
mento futuro do negócio. A Administração monitora os retornos sobre capital, 
que a Companhia define como resultados de atividades operacionais divididos 
pelo patrimônio líquido total. A Administração também monitora o nível de divi-
dendos para acionistas ordinários. 22. COBERTURA DE SEGUROS: A Compa-
nhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a 
riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, 
considerando a natureza de sua atividade. Em 31 de dezembro de 2018, a co-
bertura de seguros era como abaixo:

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da Matrinchã Transmissora de Energia 
(TP Norte) S.A. - Rio de Janeiro - RJ - Opinião: Examinamos as demonstrações 
financeiras da Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. (Companhia) 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as po-
líticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opi-
nião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da 
Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. em 31 de dezembro de 
2018, o desempenho de suas operações e os seus respectivos 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 dos auditores pela auditoria das demonstrações financei-
ras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princí-
pios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais 
assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram 
os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos 
foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras 
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações fi-
nanceiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses 
assuntos. Mensuração do ativo contratual e da receita de contrato com 
clientes: Veja as Notas 7.2 e 11 das demonstrações financeiras: Principal as-
sunto de auditoria: O reconhecimento do ativo concessão e da receita da Com-
panhia de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com cliente requer o 
exercício de julgamento significativo sobre o momento em que o cliente obtém o 
controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do progresso da Companhia 
em relação ao cumprimento da obrigação de desempenho satisfeita ao longo do 
tempo requer também o uso de estimativas e julgamentos significativos pela 
Administração para estimar os esforços ou insumos necessários para o cumpri-
mento da obrigação de desempenho, tais como materiais e mão de obra, mar-
gens de lucros esperadas em cada obrigação de desempenho identificada e as 
projeções das receitas esperadas. Devido à relevância dos valores e do julga-
mento significativo envolvido, consideramos a mensuração do ativo e receita de 
contrato com clientes como um principal assunto em nossa auditoria. Como 
auditoria endereçou esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria inclu-
íram, dentre outros: - a leitura do contrato de concessão para identificação das 

obrigações de desempenho previstas contratualmente, além de aspectos rela-
cionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato;- a avalia-
ção, com apoio de especialistas em finanças corporativas, das premissas rele-
vantes utilizadas nas projeções de custos e receitas, na margem do contrato e 
na definição da taxa de desconto utilizada no modelo de cálculo do ativo de 
contrato; e- a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas de-
monstrações financeiras. No decorrer da nossa auditoria identificamos ajustes 
que afetariam a mensuração do ativo contratual, os quais não foram registrados 
pela administração, por terem sido considerados imateriais. Com base nas evi-
dências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos 
que a mensuração do ativo de contrato e da receita de contrato com cliente e as 
respectivas divulgações são aceitáveis no contexto das demonstrações finan-
ceiras tomadas em conjunto, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2018. Responsabilidades da administração pelas demonstrações finan-
ceiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adota-
das 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 Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações fi-
nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações 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 brasi-
leiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais 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, independente-
mente 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 detec-
ção 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 entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - 
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam le-
vantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacio-
nal da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em conti-
nuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstra-
ções financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planeja-
do, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusi-
ve as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis 
pela administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas re-
levantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos 
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, conside-
ravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os respon-
sáveis pela administração, determinamos aqueles que foram considerados 
como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercí-
cio corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de audito-
ria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que 
lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser 
comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comu-
nicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019

KPMG Auditores Independentes Luis Claudio França de Araujo
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-091559/O-4

DIRETORIA
Zongyue  Xi - Diretor-Presidente Carlos Eduardo Moscalewski - Diretor Técnico Ronaldo Borges Andrade - Contador - CRC RJ 051927/O-8

Tipo de seguro
Vigência

Importância  seguradaInício Fim Apólice
Resp Civil de Administradores e Diretores (D&O) 12/04/2018 12/04/2019 R$ 20.000 100.10.00001306
Garantia de Performance/Fiel Cumprimento do contrato de Concesão 31/03/2018 31/03/2019 R$ 90.000 024612015000107750008718
Riscos Operacionais 12/02/2019 12/02/2020 R$ 160.923 519.61000259
Responsabilidade Civil 12/02/2019 12/02/2020 R$ 10.000 1005100022653

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES II S.A.
 CNPJ/MF Nº 30.094.010/0001-02Participações II

Ativo 31/12/2018
Ativo circulante 8.247
Aplicações financeiras 295
Títulos e créditos a receber 7.820
Créditos tributários 132
Ativo não circulante 435.698
Realizável a longo prazo 435.698
Créditos tributários 22
Investimentos 435.676
Total do ativo 443.945

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Período de 28 de fevereiro de 2018

(data de constituição) a 31 de dezembro 2018 (Em milhares de reais)
31/12/2018

Despesas com tributos (852)
Despesas administrativas (84)
Resultado financeiro, líquido 19
Resultado de equivalência patrimonial 17.050
Resultado antes do imposto de renda e da
 contribuição social 16.133
Imposto de renda 16
Contribuição social 6
Lucro líquido do período 16.155

31/12/2018
Lucro líquido do período 16.155
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados
 para o resultado do período em períodos subsequentes:
Variação do valor justo dos ativos financeiros disponíveis para 
venda 1.855

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Período de 28 de fevereiro de 2018 (data de constituição) a 31 de dezembro de 2018  (Em milhares de reais)

 Reservas de lucros 
Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva 
Legal

Reserva de reten-
ção de lucros

Ajuste 
TVM

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 28 de fevereiro de 2018 - - - - - - -
Aumento de capita social 427.940 - - - - - 427.940
Incentivo baseado em ações - 123 - - - - 123
Ganho não realizado nos títulos disponíveis para venda - - - - 1.113 - 1.113
Lucro líquido do período - - - - - 16.155 16.155
Proposta para destinação do lucro período:
Distribuição de juros sobre capital próprio - - - - -  (8.348) (8.348)
Distribuição de dividendos - - - - - (1.050) (1.050)
Constituição de reserva legal - - 808 - -  (808) -
Constituição de reserva de retenção de lucros - - - 5.949 -  (5.949) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 427.940 123 808 5.949 1.113 - 435.933

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
Período de 28 de fevereiro de 2018

(data de constituição) a 31 de dezembro de 2018  (Em milhares de reais)
31/12/2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do período 16.155
Ajuste para
Equivalência patrimonial (17.050)

(895)
Variações nas contas patrimoniais
Aplicações financeiras (295)
Créditos tributários (154)
Outros créditos 1.380
Outras contas a pagar (1.188)
Impostos e contribuições 852
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades
 operacionais (300)
Atividades de investimentos
Adição de Investimentos (427.940)
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio 1.350
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de 
investimento (426.590)
Atividades de financiamentos
Aumento de capital 427.940
Pagamento de dividendos (1.050)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de 
investimento 418.542
Variação no caixa e equivalentes de caixa -
Caixa e equivalentes de caixa no início do período   -
Caixa e equivalentes de caixa no final do período -

Conselheiros: Alessandro Monteiro Morgado Horta, Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Antônio Alberto Gouveia Vieira Filho
Diretoria: Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira, Ricardo Villela Abreu dos Santos

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Período de 28 de fevereiro de 2018

(data de constituição) a 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de reais)

As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se à disposição dos acionistas na sede da empresa

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro 2018 (Em milhares de reais)

Passivo
Passivo circulante 8.012
Obrigações a pagar 7.160
Impostos e contribuições 852
Patrimônio líquido 435.933
Capital social 427.940
Reserva de capital 123
Reservas de lucros 6.757
Ajuste de títulos e valores mobiliários 1.113
Total do passivo e do patrimônio líquido 443.945

31/12/2018
Efeito do imposto de renda e contribuição social (742)
Total de outros resultados abrangentes do período, líquido 
dos impostos 1.113
Total de outros resultados abrangentes do período 17.268

Diretor Presidente: Bruno Augusto Sacchi Zaremba
Gerente de Contabilidade: Arthur Teixeira Rodrigues - CRC RJ - 078.781/O-0
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PARA NOSSOS ACIONISTAS. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

José Luiz Oliveira de Aguiar - Diretor Administrativo; Roberto Godinho Tavares - Diretor Técnico; 
 Maria Inês Dressler - Contadora - CRC: RS-049754/O-4T-SC

As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se à disposição na sede da empresa

Energia dos Ventos V S.A.
CNPJ: 15.253.861/0001-59

O COMPLEXO EÓLICO FORTIM, composto por cinco SPE´s de geração eólica chamadas ENERGIA DOS VENTOS V S.A., ENERGIA DOS VENTOS VI S.A., 
ENERGIA DOS VENTOS VII S.A., ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A. e ENERGIA DOS VENTOS IX S.A., tem o prazer em apresentar as Demonstrações Financei-
ras de 2018 acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório da Administração que registram os principais eventos do exercício. Em 03 de maio de 2018, foi 
contratada, por meio de licitação pública, a empresa Nordex Energy Brasil – Comercio e Industria de Equipamentos Ltda para fabricação, fornecimento, testes de 
fábrica, transporte, seguro, montagem, supervisão de montagem, comissionamento dos geradores, conforme contrato CT.EDV.ENG.006.2018 no valor de R$422.950 
mil. Anexo a este contrato existe o contrato de operação e manutenção dos aerogeradores por um período de 5 anos a partir da entrada em operação comercial no 
valor global de R$27.092 mil. Em 21 de junho de 2018 foi contratada, por meio de concorrência pública, a empresa STK Sistemas do Brasil Ltda, conforme contrato 
CT.EDV.ENG.009.2018 no valor de R$61.144 mil, para implantação do Sistema de Transmissão de Uso Restrito do Complexo Eólico Fortim, para o fornecimento, 
transporte, montagem e comissionamento da Subestação Jandaia 34,5 – 230Kv, da linha de transmissão (Jandaia – Russa II) em 230Kv com cerca de 69Km, e do 
Bay de Conexão na Subestação Russa II. Ao longo de 2018, por meio da celebração de contratos de cessão não onerosa, Furnas transferiu em janeiro os 99,99% de 
sua titularidade do Complexo Eólico Fortim para a Brasil Ventos Energia (BVE), e, em julho, as Centrais Eólicas São Januário Ltda, Nossa Senhora de Fátima Ltda, 
Jandaia Ltda, São Clemente Ltda e Jandaia I cederam para a BVE as suas ações detidas, respectivamente nas SPE’s  Energia dos Ventos V,  VI, VII, VIII e IX, que 
passaram a ser subsidiárias integrais da Brasil Ventos Energia. Em 31 de outubro de 2018 foram assinados os contratos de financiamento entre o Banco do Nordeste 
do Brasil S.A. (BNB) e as SPEs do Complexo Fortim no valor total de R$ 478.216 mil a serem providos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE). Sobre a dívida incidirá a taxa de juros dos fundos constitucionais (TFC) apurada mensalmente, pro rata die, calculada e capitalizada no dia 15 de 
cada mês incidente sobre o saldo devedor. Os encargos financeiros equivalem à taxa efetiva de 0,225368% a.m. além do Fator de Atualização Monetária – FAM, com-
posto pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. O pagamento dos encargos se dará trimestralmente, durante o período de carência 
fixado em 36 meses, e mensalmente, durante o período de amortização juntamente com as prestações vincendas de principal. Para o Complexo Eólico de Fortim 
houve uma reversão total da provisão em função do recálculo da receita efetuada pela área de comercialização de FURNAS, considerando a produção de energia 
e as compensações quadrienais, as quais foram realizadas em meados de 2018 e atualizadas para 2019 e seguintes pelo IPCA final de 2018. Adicionalmente, (i) a 
previsão do IPCA para os anos seguintes, que em 31/12/2017 era de 4,5%, passou para 3,75% em 2018 (Relatório Focus 11/01/19); e (ii) a participação do contrato 
de financiamento em 2017 foi considerada em 50% no cálculo, mas foi assinada em 2018 e calculada como 79,42% do total do investimento, melhorando a taxa 
de 6,62% para 5,08% em 31/12/2018.  Desta forma, pelos métodos comumente aceitos pela ANEEL, adotando-se a metodologia de cálculo do WACC – Weighted 
Average Capital Cost (Custo Médio Ponderado de Capital) para avaliarmos a recuperabilidade dos ativos de geração de energia, chegamos a uma reversão da 
provisão na ordem de R$ 45.556 mil para o total do Complexo Eólico Fortim, o qual individualmente em cada Geradora Eólica foi rateado pelo total da capacidade 
instalada. José Luiz Oliveira de Aguiar - Diretor Administrativo - Financeiro; Roberto Godinho Tavares - Diretor Técnico

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DEZEMBRO DE 2017 (Em milhares de Reais)
Nota 31/12/2018 31/12/2017

Ativo
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4  2.848  242 
 Impostos a recuperar 5  28  18 
 Outros créditos  -  21 

 2.876  281 
Não circulante
 Imobilizado 6 18.884  - 
 Intangível 7  2.310  - 

 21.194  - 
Total do ativo  24.070  281 

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Passivo
Circulante
 Fornecedores 8  186  398 
 Obrigações sociais e trabalhistas 9  50  46 
 Obrigações tributárias 10  21  1 

 257  445 
Não circulante
 Adiantamento para futuro aumento de capital 11  26.560  4.910 
 Contrato oneroso 12  -  7.923 

 26.560  12.833 
Patrimônio líquido (Passivo a Descoberto)
 Capital social 13  15.660  15.660 
 Prejuízo acumulado  (18.407)  (28.657)
 Total do patrimônio líquido  (2.747)  (12.997)
Total do passivo e patrimônio líquido  24.070  281 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 

DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)
31/12/2018 31/12/2017

Despesas e receitas gerais e administrativas
Pessoal  (516)  (228)
Material  (3)  - 
Serviço de terceiros  (197)  (702)
Depreciação/Amortização  (1)  (4)
Tributos  (11)  (48)
Arrendamentos e aluguéis  -  (15)
Outras receitas / (despesas)  (112)  (19)
Reversão (Provisão) para redução ao valor 
recuperável  3.122  (275)
Reversão (Provisão) contrato oneroso  7.923  (3.423)
Resultado antes do resultado financeiro  10.205  (4.714)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras  57  29 
Despesas financeiras  (12)  (1)

 45  28 
Contribuição social  -  (3)
Imposto de renda  -  (4)

 -  (7)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício  10.250  (4.693)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

31/12/2018 31/12/2017
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício  10.250  (4.693)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício  10.250  (4.693)

DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

(Em milhares de Reais)
Capital Social 

Capital Subscrito
Prejuízos 

Acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016  15.660  (23.964)  (8.304)
Resultado do exercício  -  (4.693)  (4.693)
Saldo em 31 de dezembro de 2017  15.660  (28.657) (12.997)
Resultado do exercício  -  10.250  10.250 
Saldo em 31 de dezembro de 2018  15.660  (18.407)  (2.747)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

31/12/2018 31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado líquido do exercício  10.250  (4.693)
Ajustados por:
Depreciação/Amortização  1  4 
 Reversão (Provisão) contrato oneroso  (7.923)  3.423 
Reversão (Provisão) para redução ao valor 
recuperável  (3.122)  275 
Resultado ajustado  (794)  (991)
(Aumento) redução nos ativos
Impostos a recuperar  (10)  (3)
Outros créditos  21  (21)

 11  (24)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores  (212)  306 
Obrigações sociais e trabalhistas  4  5 
Obrigações tributárias  20  (2)

 (188)  309 
Caixa líquido gerado proveniente das atividades 
operacionais  (971)  (706)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições e baixas do ativo imobilizado  (17.972)  (279)
Adições (reversão) do ativo imobilizado e intangível  (101)  - 
Caixa líquido consumido proveniente das 
atividades de investimentos  (18.073)  (279)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital  21.650  995 
Fluxo de caixa consumido em atividade de 
financiamento  21.650  995 
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa  2.606  10 
Caixa e equivalentes no início do exercício  242  232 
Caixa e equivalentes no final do exercício  2.848  242 

 2.606  10 

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARA EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

31/12/2018 31/12/2017
Insumos adquiridos de terceiros
 Serviços de terceiros  (197)  (702)
 Materiais  (3)  - 
 Provisão para redução ao valor recuperável  3.122  (275)
 Provisão contrato oneroso  7.923  (3.423)
 Outros custos operacionais  (113)  (38)
Valor adicionado bruto  10.732  (4.438)
Valor adicionado recebido em transferência
 Receitas financeiras  57  29 
Valor adicionado total a distribuir  10.789  (4.409)
Distribuição do valor adicionado
 Colaboradores  516  228 
 Tributos  11  55 
 Remuneração de capitais de terceiros (despesas 
financeiras)  12  1 
 Remuneração de capitais próprios (prejuízo líquido do 
exercício)  10.250  (4.693)

 10.789  (4.409)

Brasil Ventos energia s.a.
CNPJ: 24.042.246/0001-94

Para Nossos Acionistas - Mensagem da Administração: A BRASIL VEN-
TOS ENERGIA S.A. – BVE, tem o prazer em apresentar as Demonstrações 
Financeiras de 2018. Em 2018 a BVE se consolidou como braço principal dos 
investimentos de Furnas Centrais Elétricas S.A. para projetos de Geração Reno-
vável de Energia, de fontes eólica e solar. No momento somente administrando 
projetos de energia de fonte eólica, mas o objetivo é se preparar para participar 
de leilões de energia solar também, buscando se possível o aproveitamento das 
áreas dos parques eólicos em construção, maximizando assim a infraestrutura 
de transmissão, gestão de construção e administração. O objetivo da compa-
nhia é o de se transformar em importante player nacional do setor de energias 
renováveis de fonte eólica e solar e para isso vem consolidando todos os empre-
endimentos eólicos da sua Controladora embaixo de uma mesma estrutura de 
gestão, projeto e engenharia, operação e manutenção. Durante o exercício de 
2018 este objetivo foi alcançado através dos seguintes movimentos societários: 
Incorporação das SPE´s geradoras do Complexo Eólico de Fortim; Incorporação 
das SPE´s geradoras do Complexo Eólico de Itaguaçu da Bahia, representado 
pela Holding IBER; Ampliação da participação da Holding IBER de 49% para 98% 

com a compra da participação do sócio Fundo de investimento Permanente Salus; 
e Incorporação da participação de 49% dos Complexos Eólicos de Punaú, Baleia 
e Famosa I, representados por 17 SPE´s de geração; Com o processo de conso-
lidação de investimentos a BVE passou a administrar 951 MW de energia Eólica 
Renovável, sendo 123MW do Complexo de Fortim em construção e 828 MW de 
projetos greenfield, em diversos estágios de licenciamento ambiental, mas todos 
com medições de ventos certificadas e preparados para participar de leilões ou 
de iniciativas de construção baseados nas necessidades de energia do mercado 
livre. Os investimentos previstos para o Complexo de Fortim estão orçados em R$ 
621 milhões, e em 2018 ja foi investido cerca de R$ 121 milhões, correspondente 
a 19,4% do total. Para os projetos greenfield a estimativa é de investimentos da 
ordem de R$ 4,2 bilhões. No início do mês de maio de 2018, a BVE intermediou 
a 1ª Licitação Pública pela Lei 8.666/93, na qual foi assinado um contrato para o 
fornecimento “DDP”, transporte, montagem, supervisão de montagem e comissio-
namento de 41 aerogeradores para o Complexo Eólico Fortim, totalizando 123 MW 
de potência total instalada, a maior licitação de equipamentos registrada no ano 
no País. A Companhia, através de suas subsidiárias integrais do Complexo Eólico 

Fortim, contratou financiamento com recursos do FNE – Fundo Constitucional de 
Desenvolvimento do Nordeste junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., para 
suprir gastos sobretudo com aerogeradores e o BOP elétrico, que representam 
aproximadamente 70% do investimento necessário para a construção em 2019 
do Complexo Eólico de Fortim. A previsão de entrada em operação do Complexo 
é novembro de 2019. O resultado do exercício de 2018 foi impactado pela incor-
poração e consolidação das participações societárias, culminado com a geração 
de resultado positivo de R$ 27 milhões proveniente sobretudo da reversão de 
provisão de impairment vinda das SPE´s do Complexo Eólico Fortim. Este resultado 
econômico foi integralmente absorvido pelo prejuízo acumulado de R$ 3,5 milhões 
e pelas reservas negativas de capital, provenientes das cessões e incorporações 
ocorridas em 2018, que tinham patrimonios líquidos negativos, no montante de R$ 
23,5 milhões. A BVE acaba o exercício com um adiantamento para futuro aumento 
de capital no valor de R$ 251 milhões para ser incorporado ao capital social após 
a autorização do SEST – Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais.

José Luiz Oliveira de Aguiar - Diretor Administrativo Financeiro
Roberto Godinho Tavares - Diretor Técnico

 Controladora  Consolidado 
Ativo Notas 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
 Caixa e equivalentes 
de caixa 4  624 536 28.076  1.175 
 Despesas antecipadas  - - -  38 
 Tributos a compensar  124  118  852  269 
 Outros  74  3  198  167 

 822  657  29.126  1.649 
Não circulante
 Adiantamento para 
futuro aumento de 
capital 5  246.220  5.407  -  - 
 Investimento 6a  16.591  6.462  10.204  - 
 Imobilizado 7 -  - 129.118  1.801 
 Intangível 8  - -  103.123  27.703 

 262.811  11.869  242.445  29.504 
Total do Ativo  263.633  12.526  271.571  31.153 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017 (Em Milhares de Reais)

 Controladora  Consolidado 
Notas 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Despesas operacionais 13
 Gerais e administrativas (2.944)  (3.009)  (7.203)  (3.009)
 Materiais  (4)  (3)  (50)  (6)
 Serviços de terceiros  (633)  (212)  (2.620)  (868)
 Tributos  (32)  (21)  (158)  (28)
 Arrendamento de Aluguel  (91)  -  (136)  - 
 Outras despesas  (314)  -  (773)  - 
 Depreciação  - -  (35)  - 
 Outras Receitas (Recuperação 
Desp Impairment)  - -  18.508  28.449 
 Provisão para Redução ao 
Valor Recuperável - Impairment  - -  -  (223)
 Outras Receitas (Recuperação 
desp contrato oneroso)  - -  45.556  161.473 
Prejuízo operacional antes dos 
efeitos financeiros  (4.018)  (3.245)  53.089  185.788 
Receitas financeiras  53  190  505  488 
Despesas financeiras  (36)  (12)  (262)  (17)

 17  178  243  471 
Equivalencia Patrimonial 6a  31.001  171.113  (1.692)  - 
Lucro/(Prejuízo) líquido do 
exercício  27.000  168.046  51.640  186.259 
 Participação dos não 
controladores  - - (24.640) (18.213)
 Participação dos 
controladores  - -  27.000  168.046 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE OS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Milhares de Reais)

 Controladora  Consolidado 
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício  27.000  168.046  51.640  186.259 
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício  27.000  168.046  51.640  186.259 
Atribuível à:
Participação dos acionistas não 
controladores  -  -  (24.640) (18.213)
Participação dos acionistas 
controladores  -  -  27.000  168.046 

DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais) Controladora  Consolidado 

Passivo Notas 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
 Fornecedores 9  124  20  1.175  59 
 Obrigações - folha de 
pagto.  235  170  687  170 
 Contrato de cessão 
de direitos 10a  - -  8.696  7.137 
 Tributos  11  5  82  10 
 Outros  -  78  34  79 

 370  273  10.674  7.455 
Não circulante
 Adiantamento para 
futuro aumento de 
capital 10b  250.987  4.797  254.091  4.826 
 Contrato de cessão 
de direitos 10a  - -  12.636  10.698 
 Provisão para passivo 
a descoberto 6b  29.151  -  994  - 
 Outros (Provisão 
Ambiental e 
ressarcimento ANEEL) 11a  - -  9.608  - 

 280.138  4.797  277.329  15.524 
Patrimônio 
líquido (Passivo a 
Descoberto)
 Capital social 12  11.000  11.000  11.000  11.000 
 Reserva de Capital 
(Transações de 
Capital) 6  (27.875)  -  (27.875)  - 
 Prejuízo acumulado  -  (3.544)  -  (3.544)
 Total do patrimônio 
líquido dos 
controladores  (16.875)  7.456  (16.875)  7.456 
 Participação dos não 
controladores  443  718 
 Total do patrimônio 
líquido  (16.875)  7.456  (16.432)  8.174 
Total do Passivo e 
Patrimônio Líquido  263.633  12.526  271.571  31.153 

BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Notas 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Lucro (Prejuízo) do exercício 27.000 168.046 27.000 168.046
Ajustados por:
 Depreciação e amortização - - 35 -
 Equivalência patrimonial 6a (31.001) (171.113) 1.692 -
 Reversão contrato oneroso - - - (161.473)
 Recuperação Desp CTR 
Impairment - - - (28.449)
 Provisão para Redução 
ao Valor Recuperável - 
Impairment - - - 223
Lucro (Prejuízo) do exercício 
ajustado (4.001) (3.067) 28.727 (21.653)
Redução (Aumento) dos 
ativos
 Despesas antecipadas - - 38 (11)
 Coligadas e Controladas 5 (240.813) (5.131) - -
 Tributos a compensar (6) (48) (583) (114)
 Outros (71) - (31) (164)
Aumento (Redução) dos 
passivos
 Fornecedores 9 105 (54) 1.117 (1.298)
 Tributos e contribuições a 
recolher 6 3 72 5
 Passivo p contrato oneroso 11b - - - -
 Provisão Ambiental e 
ressarcimento ANEEL 11a - - 9.608 -
 Outras contas a pagar (78) 78 (45) 79
 Obrigações - folha de pagto. 65 (141) 517 (141)
Caixa líquido (utilizado nas) 
gerado pelas atividades 
operacionais (244.793) (8.360) 39.420 (23.297)
Fluxo de caixa das atividades 
de investimento
 Aquisição de investimentos 
em Coligadas e Controladas 6a 20.872 - (11.896) -
 Provisão da avaliação dos 
investimentos 6c 29.151 - 994 -
 Partes relacionadas - cessão 
de direitos 10a - - 3.497 (9.868)
 Aquisição de imobilizado 7 - (127.338) (776)
 Aquisição do intangível 8 - - (75.434) -
Caixa líquido utilizado nas 
atividades de investimento 50.023 - (210.177) (10.644)
Fluxo de caixa das atividades 
de financiamento
 Adiantamento para futuro 
aumento de capital 10b 246.190 4.797 249.265 4.826
 Participação dos acionistas 
minoritários - - (275) 19.013
 Reserva de capital por 
cessão de direitos 6a
 Complexo Fortim (54.104) - (54.104) -
 Complexo IBER (6.816) - (6.816) -
 Complexo Famosa I 1.438 - 1.438 -
 Complexo Punau 6.428 - 6.428 -
 Complexo Baleia 1.722 - 1.722 -
 Caixa líquido utilizado nas 
atividades de financiamento 194.858 4.797 197.658 23.839
Aumento/(redução) do caixa 
e equivalentes de caixa 88 (3.563) 26.901 (10.102)
Demonstração da (redução) 
aumento de caixa e 
equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes no início 
do exercício 536 4.099 1.175 11.277
Caixa e equivalentes no final 
do exercício 624 536 28.076 1.175
Aumento/(redução) líquido 
de caixa 88 (3.563) 26.901 (10.102)

Reserva de lucros

Capital 
social

Reserva 
de Capital Legal

Retenção 
de lucros

 Prejuízos 
acumulados

Total do  
patrimônio líquido 
dos controladores

Participação dos 
não controladores

Total do 
patrimônio 

líquido 
Saldo em 31 de dezembro de 2016 11.000  - -  -  (171.590)  (160.590)  (18.295)  (178.885)
Resultado do exercício  -  -  -  -  168.046  168.046 - 168.046
Capital Social não Aportado pelos minoritários  -  - - -  -  -  800  800 
Participação dos não controladores  -  - - -  -  -  18.213  18.213 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 11.000  - -  -  (3.544)  7.456  718  8.174 
Cessão não Onerosa de ações do complexo 
Fortim. - (54.104)  -  -  -  (54.104) - (54.104)
Cessão não Onerosa de ações do complexo 
IBER - (6.815) - -  -  (6.815) - (6.815)
Cessão não Onerosa de ações do complexo 
Famosa I - 1.438 - -  -  1.438 - 1.438
Cessão não Onerosa de ações do complexo 
Punau - 6.428 - -  -  6.428 - 6.428
Cessão não Onerosa de ações do complexo 
Baleia - 1.722 - -  -  1.722 - 1.722
Participação dos não controladores -  - - -  -  -  (275) (275)
Resultado do exercício -  -  - -  27.000  27.000 - 27.000
Destinação dos Lucros do exercício - 23.456 - - (23.456)  -  -  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2018  11.000  (27.875)  - -  -  (16.875)  443  (16.432)

José Luiz Oliveira de Aguiar - Diretor Administrativo - Financeiro
Roberto Godinho Tavares - Diretor Técnico

Contadora: Maria Inês Dressler - CRC: RS-049754/O-4T-SC

As demonstrações financeiras na íntegra 
encontram-se à disposição na sede da empresa
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GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A.
CNPJ/MF nº 15.286.437/0001-00

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Guaraciaba Transmissora de Energia S.A.

TELES PIRES TRANSMISSION

Senhores Acionistas, Apresentamos a seguir relatório das principais ativida-
des no exercício de 2018, em conjunto com as Demonstrações Contábeis ela-
boradas de acordo com a legislação societária brasileira, acrescidas da De-
monstração do Fluxo de Caixa, as quais consideramos importantes para 
divulgar o desempenho da Guaraciaba Transmissão de Energia (TP Sul) S.A. 
para a sociedade, parceiros, investidores e consumidores. A Guaraciaba: A 
Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. (“Companhia”), Companhia 
privada, de capital fechado, foi constituída em 14 de março de 2012 e está esta-
belecida na Av. Presidente Vargas, 955 - 11º andar, Centro do Rio de Janeiro. A 
Companhia é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) e tem como objeto 
social a exploração de concessões de Serviços Públicos de Transmissão de 
Energia, prestados mediante implantação, operação e manutenção de instala-

ções de transmissão e demais serviços complementares necessários à trans-
missão de energia elétrica. Esta atividade é regulamentada pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia 
(MME). A Companhia foi constituída a partir do Consórcio Guaraciaba (State 
Grid Brazil Holding S.A./Copel Geração e Transmissão S.A.) que foi o vencedor 
do Lote B do Leilão de Transmissão nº 02/2012, realizado pela ANEEL em 09 de 
março de 2012, cujo Contrato de Concessão nº 013/2012 foi assinado em 
10/05/2012. O Lote B é formado pela subestação Marimbondo II (500 kV), pelas 
linhas de transmissão 500 kV Ribeirãozinho-Rio Verde Norte e Rio Verde Norte 
- Marimbondo II, e pelo seccionamento das linhas de transmissão (500 kV) 
Marimbondo - Araraquara C1 e C2 na subestação Marimbondo II, nos estados 
de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Exercício 2018: Em 16 de fevereiro de 

2018 a Guaraciaba recebeu do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), 
o Termo de Liberação Definitivo (TLD) com o indicativo de Operação Comercial 
Definitivo em 30 de janeiro de 2018, desta forma, encontrando-se apta a receber 
a RAP em sua integralidade. Agradecimentos: Registramos nossos agradeci-
mentos aos membros do Conselho de Administração pelo apoio prestado no 
debate e encaminhamento das questões de maior interesse da sociedade. Nos-
sos especiais reconhecimentos à dedicação e empenho do quadro funcional. 
Também queremos deixar consignados nossos agradecimentos aos colabora-
dores, prestadores de serviços, seguradoras, usuários, entidades financeiras, 
demais agentes do Setor Elétrico e a todos que, direta ou indiretamente, cola-
boraram para o êxito das atividades da Empresa e para o cumprimento da nos-
sa missão de concessionária. Rio de Janeiro, 27/03/2019.     A  Administração

BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Ativo Nota 31/12/2018 31/12/2017

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 8 136.191 34.364

Contas a receber 9 10.213 6.126

Impostos a recuperar 1.518 760

Imposto de renda e contribuição social a recuperar 292 365

Ativo de Contrato 10 72.794 68.889

Outros ativos 8.685 3.081

Total do ativo circulante 229.693 113.585

Não circulante

Caixa Restrito 11 15.684 16.678

Ativo de Contrato 10 1.209.835 1.223.403

Imobilizado 29 67

Intangível 95 95

Total do ativo não circulante 1.225.643 1.240.243

Total do ativo 1.455.336 1.353.828

Passivo e patrimônio líquido Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Fornecedores 12 9.628 8.291
Impostos e contribuições sociais 13 2.597 2.481
Imposto de renda e contribuição social a recolher 13 4.035 –
Empréstimos e financiamentos 14 18.094 32.627
Debêntures 15 9.856 –
Salários e encargos 312 257
Dividendos a pagar 18.c 32.387 23.555
Encargos setoriais 1.110 526
Outros passivos 1.682 4.082
Total do passivo circulante 79.701 71.819
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 14 375.932 388.806
Debêntures 15 106.193 –
Passivo contingente 16 5.395 –
Imposto de renda e contribuição social diferidos    17 41.091 39.487
Total do passivo não circulante 528.611 428.293
Patrimônio líquido 18
Capital social 803.832 803.832
Reserva legal 5.131 3.271
Dividendos adicionais propostos – 46.613
Reserva de retenção de lucros 38.061 –
Total do patrimônio líquido 847.024 853.716
Total do passivo e do patrimônio líquido 1.455.336 1.353.828

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Receita operacional líquida 19 128.802 148.220
Custo de construção (901) (22.783)
Gastos operacionais (8.520) (2.103)
Despesas de operação e manutenção - O&M (9.867) (4.097)
Lucro bruto 109.514 119.237
Despesas operacionais
Pessoal (2.493) (2.586)
Serviços de terceiros (5.040) (2.640)
Outros (452) 1.063
Lucro antes das receitas e despesas
  financeiras e impostos 101.529 115.074
Receitas financeiras 20 3.845 2.189
Despesas financeiras 20 (38.881) (39.169)
Resultado financeiro (líquido) (35.036) (36.980)
Lucro antes do imposto de renda 
 e da contribuição social 66.493 78.094
Imposto de renda e contribuição social 
 correntes e diferidos 17 (29.300) (26.303)
Lucro líquido do exercício 37.193 51.791

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE Exercícios
 findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício 37.193 51.791
Outros resultados abrangentes – –
Total de resultado abrangente do exercício 37.193 51.791

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Reserva de lucros Lucros (prejuízos)
Capital Social Legal Dividendos Adicionais propostos Retenção de lucros acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 803.832 681 9.712 – – 814.225
Lucro líquido do exercício – – – – 51.791 51.791
Reserva legal – 2.590 – – (2.590) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (12.300) (12.300)
Dividendos adicionais propostos – – 36.901 – (36.901) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 803.832 3.271 46.613 – – 853.716
Ajuste da adoção inicial do CPC 47 – – – – (35.051) (35.051)
Saldo em 1 de janeiro de 2018 803.832 3.271 46.613 – (35.051) 818.665
Reclassificação de dividendos adicionais propostos     – – (46.613) 46.613 – –
Compensação de reservas – – – 35.051 35.051 –
Lucro líquido do exercício – – – – 37.193 37.193
Reserva legal – 1.860 – – (1.860) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (8.834) (8.834)
Reserva de retenção de lucros – – – 26.499 (26.499) –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 803.832 5.131 – 38.061 – 847.024

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

31/12/2018 31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes dos imposto de renda 
 e da contribuição social 66.493 78.094
Ajuste para: – –
Valorização do ativo de contrato (95.380) (113.871)
Depreciação 42 53
Juros de empréstimos e debêntures e custos de 
transação 35.230 36.995
(Aumento)/redução nos ativos e Aumento 
 (redução) nos passivos operacionais
Adiantamento a fornecedores (2.491) –
Contas a receber (4.087) 3.516
Impostos a recuperar (758) 344
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 73 –
Outros ativos (3.113) 417
Ativo de contrato 52.872 60.303
Fornecedores 1.337 (5.338)
Impostos e contribuições sociais 833 (679)
Imposto de renda e contribuição social a recolher (2.030) –
Salários e encargos 55 (153)
Encargos setoriais 583 (369)
Passivo contingente 5.395 –
Outros passivos (2.400) 2.257
Caixa proveniente das atividades operacionais 52.654 61.569
Pagamento de juros - empréstimos e debêntures (34.595) (29.043)
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos (4.329) –
Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) 
 atividades operacionais 13.731 32.527
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Caixa Restrito 994 (16.678)
Ativo de contrato (90 1) (22.783)
Baixa de imobilizado (4) (6)
Baixa de intangível – (6)
Caixa líquido proveviente das 
 atividades de investimentos 89 (39.473)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e debêntures 118.000 51.638
Pagamento de empréstimos e debêntures (29.993) (26.612)
Caixa líquido proveniente das atividades de 
financiamento 88.007 25.026
Aumento (Redução) líquido em caixa e 
 equivalentes de caixa 101.827 18.080
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 34.364 16.284
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 136.191 34.364
Aumento (redução) líquido de caixa e 
 equivalente de caixa 101.827 18.080
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Em milhares de Reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL: Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) 
S.A. (“Companhia”), Empresa privada, de capital fechado, foi constituída em 14 
de março de 2012 e está estabelecida na Av. Presidente Vargas, 955 - 11º andar, 
Centro no Rio de Janeiro. A Companhia é uma Sociedade de Proposito Especí-
fico - SPE e tem por objeto social a exploração de concessões de Serviços Pú-
blicos de Transmissão de Energia, prestados mediante implantação, operação e 
manutenção de instalações de transmissão e demais serviços complementares 
necessários à transmissão de energia elétrica. Esta atividade é regulamentada 
pela Agencia Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia (“MME”). A Companhia foi criada pelas empresas State Grid 
Brazil Holding S.A. (“State Grid”), e Copel Geração e Transmissão S.A. (“Copel”), 
com vistas a desenvolver a concessão objeto do Leilão de Transmissão ANEEL 
nº 02/2012 (“Leilão”), realizado pela ANEEL. a. Da concessão: A Companhia 
sagrou-se vencedora no Leilão, arrematando o Lote B, formado pela subestação 
Marimbondo II (500 kV), pelas linhas de transmissão 500 kVRibeirãozinho-Rio 
Verde Norte e Rio Verde Norte - Marimbondo II, e pelo seccionamento das linhas 
de transmissão (500 kV) Marimbondo - Araraquara C1 e C2 na subestação Ma-
rimbondo II, nos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. As linhas de 
transmissão têm como objetivo escoar a energia gerada pelas usinas Teles Pires 
e Colider. A subestação Marimbondo II cumpre as funções de atender às regiões 
metropolitanas de Goiânia e Brasília e de proporcionar intercâmbio regional en-
tre o Centro-Oeste e o Sudeste. O Contrato de Concessão de Serviços Públicos 
de Transmissão de Energia Elétrica, celebrado entre a União (Poder Conceden-
te - Outorgante) e a Companhia (Operadora) regulamentam a exploração dos 
serviços públicos de transmissão de energia elétrica pela Companhia, onde: • O 
contrato estabelece quais os serviços que o operador deve prestar; • O contrato 
estabelece padrões de desempenho para prestação de serviço público, com 
relação à manutenção e disponibilidade da rede. • Ao final da concessão os ati-
vos vinculados à infraestrutura devem ser revertidos ao poder concedente me-
diante pagamento de uma indenização; e • O preço é regulado através de meca-
nismo de tarifa estabelecido nos contratos pela remuneração anual permitida 
(RAP), parcela garantida pelo poder concedente para remunerar o operador. Em 
setembro de 2016 a Cia. recebeu do ONS o Termo de Liberação Provisória (TLP) 
para início do escoamento parcial entre os trechos desde a subestação de Ri-
beirãozinho até a subestação de Marimbondo II, da energia produzida na Usina 
Hidrelétrica (UHE) de Teles Pires. Em 16 de fevereiro de 2018, a Cia. recebeu do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o Termo de Liberação Definitivo 
(TLD) com o indicativo de Operação Comercial Definitivo em 30 de janeiro de 
2018, desta forma, encontrando-se apta a receber a RAP em sua integralidade. 
Em 26 de junho de 2018, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória 
nº 2.408, estabeleceu a RAP em R$ 92.726 para o período de 1 de julho de 2018 
a 30 de junho de 2019 (R$ 89.858 para o período de 1 de julho de 2017 a 30 de 
junho de 2018). b. Regime especial de incentivos para o desenvolvimento 
da infraestrutura (REIDI): A Companhia, por ter projetos aprovados de constru-
ção de infraestrutura no setor de energia, obteve a habilitação para operar no 
Regime de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), que 
concede o benefício fiscal da suspensão da Contribuição para o Programa de 
Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS). c. Licenciamento Ambiental: A Companhia teve sua Licença 
de Operação, expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (IBAMA), em 30 de Agosto de 2016, sob Registro no 
IBAMA nº 02001.005398/2012-38, emitida sem ressalvas, válida pelo prazo de 
10 (dez) anos a partir de sua data de emissão. Todas as condicionantes listadas 
nesta Licença de Operação estão sendo cumpridas conforme o previsto.  
2. BASE DE PREPARAÇÃO: Com base nas características estabelecidas no 
Contrato de Concessão de serviço de transmissão de energia elétrica da Com-
panhia, a Administração entende que estão atendidas as condições para a apli-
cação do pronuncimanto CPC 47, a qual fornece orientações sobre a contabili-
zação de contratos de concessões de serviços públicos a operadores privados, 
de forma a refletir o negócio de transmissão, abrangendo: • Parcela estimada dos 
investimentos realizados e não amortizados ou depreciados até o final da con-
cessão classificada como um ativo de contrato. • Parcela refere-se a recebíveis, 
junto ao poder concedente, que incondicional pela construção, disponibilização 
e entrega de rede de transmissão, tem de entregar, direta ou indiretamente, 
caixa ou equivalentes de caixa. É mensurado pelo método de fluxos de caixa 
futuros estimados da parcela especificada na composição da Receita Anual 
Permitida (RAP), pela construção da rede de transmissão, descontados pela 
taxa interna de retorno do projeto. • Reconhecimento da receita de operação e 
manutenção em montante suficiente para fazer face aos custos para cumprimen-
to das obrigações de operação e manutenção previstas em Contrato de Conces-
são. • Reconhecimento da receita financeira sobre os direitos de recebíveis jun-
to ao poder concedente decorrente da remuneração pela taxa interna de retorno 
do projeto. A infraestrutura construída da atividade de transmissão é recuperada 
através de dois fluxos de caixa, a saber: (a) parte através de valores a receber 
garantidos pelo poder concedente relativa à RAP durante o prazo da concessão. 
Os valores da RAP garantida são determinados pelo Operador Nacional do Se-
tor Elétrico (ONS), conforme contrato, e recebidos dos participantes do setor 
elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão disponibilizada; e 
(b) parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, 
esta a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar 
essa tarefa. Essa indenização será efetuada com base nas parcelas dos inves-
timentos vinculados a bens reversíveis, com recebimento previsto para um perí-
odo de 30 anos, a contar da data de assinatura do Contrato de Concessão, cujos 
critérios de pagamento ainda serão definidos pelo poder concedente. As de-
monstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das demonstrações financeiras foi 
autorizada pela Diretoria em 22 de março de 2019. Após a sua emissão, somen-
te os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. Este é o 
primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Companhia no qual 
o CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente e o CPC 48 - Instrumentos Finan-
ceiros foram aplicados. Mudanças nas principais políticas contábeis estão des-
critas na Nota explicativa 5. Todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e 
correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 3. MOEDA 
FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO: Essas demonstrações financei-
ras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. To-
dos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. 4. USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS: Na pre-
paração destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamen-
tos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os 
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados re-
ais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas 
de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectiva-
mente. a. Ativo de contrato e remuneração do ativo de contrato: A Compa-
nhia mensura o Ativo de contrato no início da concessão ao valor justo e poste-
riormente o mantém ao custo amortizado. No início da concessão, a taxa de 
remuneração do Ativo de contrato é estimada pela Companhia por meio de com-
ponentes internos e externos de mercado, por meio de avaliações financeiras. A 
taxa de remuneração do Ativo de contrato é estimada por concessão e utilizada 
para remunerar o Ativo de contrato do referido Contrato de Concessão. O saldo 
do Ativo de contrato reflete o valor do fluxo de caixa futuro descontado pela TRAF 
- Taxa de Remuneração do Ativo de contrato referente ao Contrato de Conces-
são. São consideradas no fluxo de caixa futuro as estimativas da Companhia na 
determinação da parcela mensal da TRAF que deve remunerar a infraestrutura 
e a indenização que se espera receber do Poder Concedente no fim da conces-

são. O valor indenizável é considerado pela Companhia como o valor residual 
contábil no término da concessão. A Companhia utiliza os seus resultados his-
tóricos como base para determinação de suas estimativas, levando em conside-
ração o tipo de concessão, a região de operação e as especificidades de cada 
leilão. b. Receita de operação e manutenção: As receitas oriundas dos servi-
ços de Operação e Manutenção (“O&M”) são determinadas com base nos valo-
res atribuídos pela Administração estimados para fazer face aos custos de O&M 
e reconhecidos de forma linear a cada ciclo anual durante o prazo da concessão. 
c. Determinação da taxa efetiva de juros do Ativo de contrato: A taxa efetiva 
de juros é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou receitas de caixa 
futuros durante a vida esperada do instrumento. Se a Companhia revisa as suas 
estimativas de pagamentos ou receitas, a quantia escriturada do Ativo de con-
trato é ajustada para refletir os fluxos estimados de caixa reais e revisados, 
sendo o efeito presente do ajuste reconhecido como receita ou despesa no re-
sultado no momento da mudança. d. Margem, receita e custo de construção: 
A Companhia reconhece em suas demonstrações financeiras margem de lucro 
sobre os valores registrados a título de receita de construção da infraestrutura 
de transmissão com base em avaliação do contrato no inicio da concessão. A 
construção é efetuada por terceiros, tendo em vista a condição principal de uma 
concessionária de transmissão. e. Avaliação de instrumentos financeiros: A 
Companhia faz uso de técnicas de avaliação que incluem informações que não 
se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de 
determinados tipos de instrumentos financeiros. A nota explicativa nº 22 oferece 
informações detalhadas sobre as principais premissas utilizadas pela Compa-
nhia na determinação do valor justo de seus instrumentos financeiros, bem como 
análise de sensibilidade dessas premissas. f. Impostos, contribuições e tribu-
tos: Existem incertezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributá-
rios complexos e ao valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude 
da natureza de longo prazo e da complexidade dos instrumentos contratuais 
existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou 
futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita 
e despesa de impostos já registradas. A Companhia constitui provisões, com 
base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por 
parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que atua. O valor 
dessas provisões baseia-se em diversos fatores, tais como experiência de audi-
torias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributá-
rios pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferen-
ças de interpretação podem surgir em uma ampla variedade de assuntos, 
dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. O 
Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos, bem como os tributos dife-
ridos, são registrados com base nas diferenças temporárias entre as bases con-
tábeis e as bases fiscais considerando a legislação tributária vigente e os aspec-
tos mencionados na nota explicativa nº 17. 5. MUDANÇAS NAS PRINCIPAIS 
POLÍTICAS CONTÁBEIS: (i) Adoção do CPC 47: A Companhia adotou o CPC 
47 usando o método de efeito cumulativo, com aplicação inicial a partir de 1º de 
janeiro de 2018. Como resultado, a Companhia não aplicou os requerimentos 
exigidos pela norma para o exercício comparativo apresentado. Esta norma re-
quer que a Companhia deve reconhecer receitas para descrever a transferência 
de bens ou serviços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação 
à qual a Companhia espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Portan-
to, a receita deve ser reconhecida de forma líquida de contraprestação variável. 
Eventuais descontos, abatimentos, restituições, créditos, concessões de pre-
ços, incentivos, bônus de desempenho, penalidades ou outros itens similares 
são classificados pela norma como contraprestação variável. Entre eles, está a 
qualidade do serviço e do produto oferecidos aos consumidores. A qualidade dos 
serviços prestados compreende a avaliação das interrupções no fornecimento 
de energia elétrica. As informações sobre os indicadores de performance e o 
referido impacto contábil após a adoção do CPC 47. A norma requer que o direi-
to ao recebimento de contraprestação em troca de bens e serviços transferidos 
para um cliente deve ser classificado como ativo contratual quando esse direito 
estiver condicionado ao cumprimento de obrigações de desempenho e não so-
mente a passagem do tempo. Mesmo tendo concluído a obrigação de desempe-
nho relativa à construção de suas infraestruturas de transmissão, a Companhia 
tem seu direito de receber contraprestação atrelado ao cumprimento de duas 
outras obrigações de desempenho: manter e operar a infraestrutura de transmis-
são construída. A tabela a seguir resume o impacto, líquido de impostos, da 
transição para o CPC 47 sobre lucros acumulados em 1º de janeiro de 2018:

Em R$ mil
Impacto da adoção do CPC 47  

em 1º de janeiro de 2018
Lucros acumulados
Ativo contratual (53.071)
Imposto de renda e contribuição social 
 relacionados 18.020
Impacto em 1º de janeiro de 2018 35.051
As tabelas a seguir resumem os impactos da adoção do CPC47 no balanço 
patrimonial da Companhia em 31 de dezembro de 2018 e na demonstração do 
resultado para o encerramento deste ano em cada uma das linhas afetadas. Não 
houve impacto material na demonstração dos fluxos de caixa da Companhia 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Balanço Patrimonial 2018 Ref.

Ajustes de  
adoção novas 

práticas

2018 (Sem  
impacto  
CPC 47)

Ativo circulante
Ativo de contrato 72.794 (a) 1.489 71.305
Demais ativos não impactados 156.899 – 156.899
Total do ativo circulante 229.693 (1.489) 228.204
Ativo não circulante
Ativo de contrato 1.209.835 (a) (46.951) 1.256.786
Demais ativos não impactados 15.808 – 15.808
Total do ativo não circulante 1.225.643 (46.951) 1.272.594
Total do ativo 1.455.336 45.462 1.500.798
Passivo circulante
Impostos e contribuições 6.632 (b) 3.527 3.105
Dividendos a pagar 32.387 (c) 1.429 30.958
Demais passivos não impactados 40.682 – 40.682
Total do passivo circulante 79.701 4.956 74.545
Passivo não circulante
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 41.091 (b) (22.368) 63.459
Demais passivos não impactados 487.520 – 487.520
Total do passivo não circulante 528.611 (22.368) 550.979
Patrimônio líquido
Reserva legal 5.131 (d) 422 4.709
Reserva retencao de lucros 38.061 (d) (28.472) 66.533
Demais passivos não impactados 803.832 – 803.832
Total do Patrimônio líquido 847.024 (28.050) 875.074
Total do passivo e do Patrimônio 
líquido 1.455.336 45.462 1.500.798
(a) Implementação do CPC47 que define o ativo da concessão como ativo 
contratual; (b) Impacto dos impostos sobre a adoção do ativo contratual; (c) 
Impacto sobre os dividendos na adoção do ativo contratual; (d) Efeito dos ajustes 
foram refletidos no patrimônio líquido. Os impactos da adoção do na Demonstração 
do Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2018 estão abaixo 
apresentados:

Demonstração do 
 resultado do exercício 2018 Ref.

Ajustes de  
adoção novas  

práticas

2018  
(Sem impacto  

CPC 47)
Receita líquida 128.802 (a) 7.608 121.194
IR/CSLL corrente e diferido (29.300) (b) 822 (30.122)
Demais itens não impactados (62.309) – (62.309)

37.193 8.430 28.763
(a) Implementação do CPC47 que define o ativo da concessão como ativo con-
tratual; (b) Impacto dos impostos sobre a adoção do ativo contratual e contratu-
al e outros ajustes imateriais sobre apuração dos impostos. (ii) CPC 48 Instru-
mentos Financeiros: O CPC 48 estabelece requerimentos para reconhecer e 
mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns contratos de compra 
ou venda de itens não financeiros. Esta norma substitui o CPC 38 Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A Companhia adotou as altera-
ções consequentes ao CPC 40 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação, que 
são aplicadas às divulgações em 2018, mas que não foram aplicadas à informa-
ção comparativa. (iii) Classificação e mensuração de ativos financeiros e 
passivos financeiros: O CPC 48 contém três principais categorias de classifi-
cação para ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, VJORA e VJR. 
A classificação de ativos financeiros de acordo com o CPC 48 é geralmente 
baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em 
suas características de fluxos de caixa contratuais. O CPC 48 elimina as cate-
gorias antigas do CPC 38 de títulos mantidos até o vencimento, empréstimos e 
recebíveis e disponíveis para venda. De acordo com o, os derivativos embutidos 
em que o contrato principal é um ativo financeiro no escopo da norma nunca são 
separados. Em vez disso, o instrumento financeiro híbrido é avaliado para clas-
sificação como um todo. O CPC 48 retém em grande parte os requerimentos 
existentes no CPC 38 para a classificação e mensuração de passivos financei-
ros. A adoção da não teve um efeito significativo nas políticas contábeis da 
Companhia relacionadas a passivos financeiros. Para uma explicação de como 
a Companhia classifica e mensura os instrumentos financeiros e contabiliza os 
ganhos e perdas relacionados conforme o CPC 48, veja Nota 7 (Principais polí-
ticas contábeis). A tabela a seguir e as notas explicativas abaixo explicam as 
categorias de mensuração originais no CPC 38 e as novas categorias de men-
suração do CPC 48 para cada classe de ativos e passivos financeiros da Com-
panhia, em 1º de janeiro de 2018. O efeito da adoção do CPC 48 sobre os valo-
res contábeis dos ativos financeiros em 1º de janeiro de 2018 está relacionado 
apenas aos novos requerimentos de redução ao valor recuperável.

CPC 38 CPC 48
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa

Valor justo por 
meio do resultado

Valor justo por 
meio do resultado

Títulos e valores mobiliários
Valor justo por 

meio do resultado
Valor justo por 

meio do resultado
Passivos financeiros
Fornecedores Custo amortizado Outros passivos finaneiros
Empréstimos e financiamentos Custo amortizado Outros passivos finaneiros
Debêntures Custo amoritzado Outros passivos finaceiros
(iv) Transição: A companhia optou por não aplicar as mudanças nas políticas 
contábeis resultantes da adoção do CPC 48 retrospectivamente. A companhia 
não apresentou operações de hedge nos exercícios de 2017 e 2018. A Compa-
nhia optou por não reapresentar informações comparativas dos períodos ante-
riores com relação aos requisitos de classificação e mensuração (incluindo a 
redução ao valor recuperável). Portanto, os períodos comparativos não foram 
reapresentados. As seguintes avaliações foram feitas com base nos fatos e cir-
cunstâncias que existiam na data da aplicação inicial. • A determinação do mo-
delo de negócios dentro do qual um ativo financeiro é mantido. • A designação e 
a revogação de designações anteriores de certos ativos e passivos financeiros 
mensurados ao VJR. • A designação de certos investimentos em instrumentos 
patrimoniais não mantidos para negociação ao VJORA. Se um investimento em 
um título de dívida apresentava baixo risco de crédito na data da aplicação inicial 
do CPC 48, então, a Companhia pressupôs que o risco de crédito do ativo não 
havia aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial. (v) Novas 
normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas 
serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2018. A Compa-
nhia não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações finan-
ceiras. a. CPC 06 (R2) - Arrendamentos: A Companhia deverá adotar o CPC 
06(R2) - Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de 2019. O CPC 06 (R2) intro-
duz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimo-
nial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso 
que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arren-
damento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrenda-
mento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens 
de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma 
atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em fi-
nanceiros ou operacionais. CPC 06 (R2) substitui as normas de arrendamento 
existentes, incluindo o CPC 06, Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 
03, SIC 15 e SIC 27, Aspectos Complementares das operações de arrendamen-
to mercantil. A Companhia efetuou uma análise preliminar de todos os contratos 
que podem ser classificados na abrangência do CPC 06 (R2), os contratos são 
de valores baixos e não terão impactos materiais nas operações e resultados da 
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Companhia. (vi) Transição: A Companhia pretende aplicar o CPC 06(R2) ini-
cialmente em 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva mo-
dificada. Portanto, o efeito cumulativo da adoção do CPC 06(R2), se houver, será 
reconhecido como um ajuste no saldo de abertura dos lucros acumulados em 
1º de janeiro de 2019, sem atualização das informações comparativas. A Com-
panhia planeja aplicar o expediente prático com relação à definição de contrato 
de arrendamento na transição. Isso significa que aplicará o CPC 06(R2) a todos 
os contratos celebrados antes de 1º de janeiro de 2019 que eram identificados 
como arrendamentos de acordo com o CPC 06(R1) e a ICPC 03. b. Outras 
normas: As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um 
impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas da Compa-
nhia. • ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro. • Carac-
terísticas de Pré-Pagamento com Remuneração Negativa (Alterações no CPC 
48). • Alterações no Plano, Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações no 
CPC 33). • Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017 - várias nor-
mas. • Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas de CPC. • 
IFRS 17 Contratos de Seguros. 6. BASE DE MENSURAÇÃO: As demonstra-
ções financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção 
dos instrumentos financeiros não derivativos. 7. PRINCIPAIS POLÍTICAS CON-
TÁBEIS: A Companhia aplicou as principais políticas contábeis descritas abaixo 
de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstra-
ções financeiras. 7.1 Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa 
são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de caixa de curto 
prazo e não para investimento ou outros propósitos. Para que um investimento 
seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade ime-
diata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco 
de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como 
equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exem-
plo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição. 7.2 Ativo de contrato: 
De acordo com o CPC 47, o direito à contraprestação por bens e serviços con-
dicionado ao cumprimento de obrigações de desempenho e não somente a 
passagem do tempo enquadram as transmissoras nessa norma. Com isso, as 
contraprestações passam a ser classificadas como um “Ativo de Contrato”. As 
adições decorrentes da infraestrutura de transmissão são registradas como ati-
vo de contrato. 7.3 Provisão para redução ao provável valor de recuperação 
de ativos financeiros: Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço 
para identificação de eventual indicação de redução no seu valor de recupera-
ção dos ativos (impairment). Os ativos são considerados irrecuperáveis quando 
existem evidências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o seu 
reconhecimento inicial e que tenham impactado o seu fluxo estimado de caixa 
futuro. 7.4 Outros ativos: Um ativo é reconhecido no balanço quando for prová-
vel que seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da Compa-
nhia e seu custo ou valor possa ser mensurado com segurança. 7.5 Provisões 
e passivos circulantes e não circulantes: Uma provisão é reconhecida, quan-
do aplicável, no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obriga-
ção presente (legal ou construtiva) como resultado de um evento passado e, é 
provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e/ou variações monetárias incorridas até a data do balanço 
patrimonial. 7.6 Dividendos: O estatuto social da Companhia prevê que, no 
mínimo, 25% do lucro líquido anual seja distribuído a título de dividendo. Adicio-
nalmente, de acordo com o estatuto social, compete à Assembleia de Acionistas 
deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos 
intermediários. Desse modo, no encerramento do exercício social e após as 
devidas destinações legais, a Companhia registra a provisão equivalente ao 
dividendo mínimo obrigatório ainda não distribuído no curso do exercício, ao 
passo que registra os dividendos propostos excedentes ao mínimo obrigatório 
como “dividendo adicional proposto” no Patrimônio Líquido. 7.7 Receita e custo 
de construção: A Companhia é abrangida pelo escopo do CPC 47. A receita é 
reconhecida no resultado na medida do estágio de conclusão da obra e mensu-
rada com base nos seus valores justos. Os custos de desenvolvimento da infra-
estrutura são reconhecidos à medida que são incorridos. 7.8 Receita de remu-
neração do ativo de contrato: Refere-se à remuneração do investimento no 
desenvolvimento de infraestrutura e é calculada com base na aplicação da taxa 
de juros efetiva, que desconta os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros 
estimados durante o prazo de vigência do instrumento (contrato de concessão) 
sobre o valor do investimento. 7.9 Receita de operação e manutenção: As 
receitas oriundas dos serviços de Operação Manutenção (“O&M”) são determi-
nadas com base nos valores atribuídos pela Administração estimados para fazer 
face aos custos de O&M e reconhecidos de forma linear a cada ciclo anual du-
rante o prazo da concessão. 7.10 Receita de juros sobre aplicações financei-
ras: A receita de juros é reconhecida no resultado com base na aplicação da 
taxa de juros efetiva, pelo prazo decorrido, sobre o valor do principal investido. 
7.11 Despesas de juros de empréstimos e debêntures: As despesas de juros 
são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. 7.12 Imposto de 
renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, 
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000 
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social 
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base 
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A 
despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos 
de renda e contribuição social correntes e diferidos e são reconhecidos no re-
sultado. 7.12.1 Despesa de imposto de renda e contribuição social corrente: 
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre 
o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar 
com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a 
pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo 
fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou 
recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele 
é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. 
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos 
critérios forem atendidos. 7.12.2 Despesa de imposto de renda e contribui-
ção social diferido: Os passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação 
às diferenças temporárias entre os valores contábeis de passivos para fins de 
demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças 
dos passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de 
imposto de renda e contribuição social diferida. Passivos fiscais diferidos são 
mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças tem-
porárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram 
decretadas até a data do balanço. A mensuração dos passivos fiscais diferidos 
reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Com-
panhia espera liquidar seus passivos. 7.13 Encargos regulatórios: A receita de 
prestação de serviço de transmissão está sujeita aos seguintes impostos, taxas 
e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas: • Contribuição para Finan-
ciamento da Seguridade Social (COFINS) e Programa de Integração Social 
(PIS) a alíquota de 9,25%; • Reserva Global de Reversão (RGR) 2,6% do fatu-
ramento. É usada para financiar o Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica; • Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia 
Elétrica (TFSEE) mensal fixado pelos Despachos emitidos pela ANEEL. • As 
concessionárias e permissionárias de Serviços Públicos de Transmissão de 
Energia Elétrica estão obrigadas a destinar anualmente o percentual de 1% de 
sua receita operacional líquida, apurada de acordo com o dispositivo no Manual 
de Contabilidade do Setor Elétrico (MCSE), em pesquisa e desenvolvimento do 
setor elétrico, conforme Lei nº 9.991/00 e Resolução Normativa ANEEL nº 
504/12. Esses encargos são apresentados como deduções da receita de uso do 
sistema de transmissão na demonstração do resultado. 7.14 Instrumentos fi-
nanceiros: A Companhia classifica ativos e passivos financeiros não derivativos 
nas seguintes categorias: ativos financeiros mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado e, outros passivos financeiros. a. Ativos e passivos finan-
ceiros não derivativos - reconhecimento e desreconhecimento: A Compa-
nhia reconhece os ativos financeiros, referentes aos contratos de concessão, e 
instrumentos de dívida inicialmente na data em que foram originados. Todos os 
outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos na data da negociação 
quando a Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumen-
to. A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratu-
ais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os 
direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financei-
ro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da 
titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja 
criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos, é reco-
nhecida como um ativo ou passivo separado. A Companhia desreconhece um 
passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou 
expirada. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia 
tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e 
tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e li-
quidar o passivo simultaneamente. b. Ativos financeiros não derivativos - 
mensuração: Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado: Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por 
meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação ou 
designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da tran-
sação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses ativos são 
mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo, incluindo ganhos com 
juros e dividendos, são reconhecidos no resultado do exercício. c. Passivos fi-
nanceiros não derivativos - mensuração: Um passivo financeiro é classifica-
do como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classifica-
do como mantido para negociação ou designado como tal no momento do 
reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado 
conforme incorridos. Esses passivos financeiros são mensurados pelo valor 
justo e mudanças no valor justo são reconhecidas no resultado do exercício. 
Outros passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo 
valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. 
Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo 
custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. 
8. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: 31/12/2018 31/12/2017
Caixa e bancos conta movimento 13.063 3.065
Aplicação Financeira - CDB Banco Santander 3.561 –
Aplicação Financeira - CDB Banco ABC 4.232 31.299
Aplicação Financeira - CDB Banco Bradesco 115.335 –

136.191 34.364
As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis em 
um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de 
mudança de valor. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 as aplicações financeiras 
referentes a Certificados de Depósitos Bancários (CDB) foram remuneradas à 
taxa média de 98% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 
9. CONTAS A RECEBER: 31/12/2018 31/12/2017
Vencidos acima de 90 dias 191 26
Vencidos de 61 a 90 dias 8 1
Vencidos até 60 dias 1.477 58
A vencer 8.537 6.041

10.213 6.126
Os faturamentos mensais são efetuados pelo Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), com três vencimentos, nos dias 15, 25 e 05 do mês subsequente. 
A administração entende que não é necessária a contabilização da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa em relação aos seus clientes, pois, no caso 

de não pagamento, a Companhia, como agente de transmissão, poderá solicitar 
ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa ao 
contrato de constituição de garantia ou carta fiança bancária. 10. ATIVO DE 
CONTRATO:

31/12/2017
Receita de  

construção

Receita  
de remu- 
neração

Recebi- 
mentos

Ajuste  
CPC 47 
(Nota 5) 31/12/2018

Ativo 
 de contrato 1.292.292 902 90.118 (55.221) (45.462) 1.282.629
Circulante 68.889 – – – 72.794
Não
 circulante 1.223.403 – – – 1.209.835

31/12/2016
Receita de  

construção
Receita de  

remuneração
Recebi- 
mentos 31/12/2017

Ativo de contrato 1.215.942 22.783 113.871 (60.304) 1.292.292
Circulante 76.536 – – – 68.889
Não circulante 1.139.406 – – – 1.223.403
11. CAIXA RESTRITO: O saldo representa o valor acumulado na conta reserva, 
apresentada em garantia ao contrato de financiamento firmado com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O mecanismo de 
preenchimento desta conta reserva segue estritamente as condições previstas 
no contrato de financiamento e a totalidade do saldo está aplicada em fundo de 
investimento lastreado em títulos públicos federais conforme previsão contratual. 
12. FORNECEDORES: 31/12/2018 31/12/2017
Itumbiara Transmissora de Energia S.A. 410 –
China Epri Sciense & Tecnology Co. 7.577 7.577
Nari Brasil Holding 132 441
Nari Group Corporation 1.146 –
Outros 363 273

9.628 8.291
13. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER:

31/12/2018 31/12/2017
Imposto de renda e contribuição social a recolher 4.035 –
Imposto de renda retido na fonte 389 466
Contribuição social 208 251
PIS/COFINS/CSLL 75 77
PIS/PASEP 118 96
COFINS 549 443
INSS retido a recolher 796 938
ISS 462 210

6.632 2.481
14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

31/12/2017
Libe- 

ração Juros
Juros  
pagos

Principal 
 pago 31/12/2018

BNDES - 
 SUBCRÉDITO A 404.394 – 34.117 (31.273) (29.141) 378.097
BNDES - 
 SUBCRÉDITO B 17.039 – 1.377 (1.635) (852) 15.929

421.433 – 35.494 (32.908) (29.993) 394.026

31/12/2016
Libe- 

ração Juros
Juros 

 pagos
Principal  

pago 31/12/2017
BNDES - 
 SUBCRÉDITO A 370.534 51.638 35.454 (27.804) (25.428) 404.394
BNDES - 
 SUBCRÉDITO B 17.921 – 1.541 (1.239) (1.184) 17.039

388.455 51.638 36.995 (29.043) (26.612) 421.433
31/12/2018 31/12/2017

Circulante 18.094 32.627
Não circulante 375.932 388.806
Em 28 de setembro de 2016, foi assinado um Contrato de Financiamento com 
o BNDES, no valor total de R$ 440.000. Os recursos destinados a este 
investimento foram postos à disposição da Companhia, sob a forma de três 
subcréditos: Subcrédito “A”: No valor de R$ 420.000 providos com recursos 
ordinários do BNDES. Sobre o principal da dívida incidirão juros de 2,42% ao 
ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), a partir da data de liberação 
dos recursos. Este subcrédito foi liberado em sua totalidade. O montante apurado 
foi capitalizado trimestralmente, no dia 15 dos meses de janeiro, abril, julho e 
outubro de cada ano, no período compreendido entre o dia 15 subsequente à 
formalização deste contrato e 15 de janeiro de 2017. O principal da dívida deve 
ser pago ao BNDES em 168 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a 
primeira prestação em 15 de fevereiro de 2017 e a última em 15 de janeiro de 
2031. Subcrédito “B”: No valor de R$ 17.854 providos com recursos ordinários 
do BNDES. Sobre o principal da dívida incidirão juros de 2,02% ao ano, acima 
da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), a partir da data de liberação dos 
recursos. Este subcrédito foi desembolsado em sua totalidade. O montante 
apurado foi capitalizado trimestralmente, no dia 15 dos meses de janeiro, abril, 
julho e outubro de cada ano, no período compreendido entre o dia 15 subsequente 
à formalização deste contrato e 15 de janeiro de 2017. O principal da dívida deve 
ser pago ao BNDES em 168 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a 
primeira prestação em 15 de fevereiro de 2017 e a última em 15 de janeiro de 
2031. Este subcrédito foi desembolsado em sua totalidade. Subcrédito “C”: No 
valor de R$ 2.200 providos com recursos ordinários do BNDES. Sobre o principal 
da dívida incidirá a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), a partir da data de 
liberação dos recursos. O principal da dívida deve ser pago ao BNDES em 150 
prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira prestação em 15 de 
agosto de 2018 e a última em 15 de janeiro de 2031. • Em 31 de dezembro de 
2018, o cronograma de vencimento dos empréstimos está detalhado a seguir:

2020 2021 2022 2023 Após 2023 Total
BNDES Subcrédito A 32.284 32.284 32.284 32.284 231.942 361.078
BNDES Subcrédito B 1.360 1.360 1.360 1.360 9.414 14.854

33.644 33.644 33.644 33.644 241.356 375.932
• Em 31 de dezembro de 2017, o cronograma de vencimento dos empréstimos 
está detalhado a seguir:

2019 2020 2012 2022 Após 2022 Total
BNDES Subcrédito A 30.787 30.787 30.787 30.787 249.916 373.064
BNDES Subcrédito B 1.297 1.297 1.297 1.297 10.554 15.742

32.084 32.084 32.084 32.084 260.470 388.806
Cláusulas restritivas (Covenants): Conforme contrato de financiamento junto 
ao BNDES, a Companhia deve apresentar anualmente Índice de Cobertura do 
Serviço da Dívida (ICSD) maior ou igual a 1,2 e Índice de Capital Próprio igual 
ou superior a 20%. Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia estava em 
conformidade com as suas cláusulas restritivas. A mensuração do cálculo é 
realizada anualmente, na data-base do exercício. Principais cláusulas 
restritivas do BNDES: Manter em situação regular suas obrigações junto aos 
órgãos do meio ambiente e demais órgãos fiscalizadores de aspectos 
socioambientais, durante o período de vigência deste Contrato; Informar ao 
BNDES sobre a existência de qualquer ação ou decisão judicial, processo, 
procedimento ou decisão administrativa relacionada ao projeto, especialmente 
quanto aos aspectos ambientais e/ou sociais, no prazo de 3 dias úteis a contar 
da data em que a beneficiaria teve conhecimento da existência de tal ação ou 
decisão judicial, processo, procedimento ou decisão administrativa; e Adotar, 
durante o período de vigência deste Contrato, as medidas e ações destinadas 
a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho 
que possam vir a ser causados pelo projeto de que trata a Cláusula Primeira 
(Natureza, Valor e Finalidade do Contrato). 15. DEBÊNTURES: A Companhia 
emitiu debentures no valor de R$ 118.000.000 (cento e dezoito milhões de reais) 
em julho de 2018, tendo sua efetiva liquidação em 03 de outubro de 2018. As 
debêntures possuem as seguintes características: • Oferta: 2ª Emissão de 
Debêntures, não conversíveis em ações via ICVM nº 476/09 (Lei 12.431); • 
Código do ativo registrado na CETIP: TPSU12; • Rating da emissão: AA+ (Fitch 
Ratings); • Valor nominal unitário: R$1.000 (um mil reais) na data da emissão; • 
Data de emissão:15/07/2018; • Pagamento: Semestral, sendo a 1ª amortização 
em 15/06/2019; • Data de vencimento: 15/12/2030; • Quantidades de debêntures 
emitidas: 118.000; • Tipo de Remuneração: IPCA; • Taxa de Juros/Spread: 
7,3870% a.a.; • Garantias compartilhadas com o BNDES. Movimentação das 
debêntures:

31/12/2017
Libe- 

ração Juros
Juros  
pagos

Amortização  
custo de  

transação 31/12/2018
DEBÊNTURES – 118.000 2.536 (1.687) – 118.849
CUSTO DE TRANSAÇÃO – (2.852) – – 52 (2.800)

– 115.148 2.536 (1.687) 52 116.049
As debêntures estão segregadas conforme abaixo: 31/12/2018 31/12/2017
Passivo circulante 9.856 –
Passivo não circulante 106.193 –

116.049 –
• Em 31 de dezembro de 2018, o cronograma de vencimento das Debentures 
está detalhado a seguir:

2020 2021 2022 2023 Após 2023 Total
Debêntures 9.856 9.856 9.856 9.856 66.769 106.193

9.856 9.856 9.856 9.856 66.769 106.193
As debêntures possuem cláusulas restritivas “covenants” financeiras e não 
financeiras de vencimento antecipado, incluindo o cumprimento do Índice de 
Cobertura do Serviço da Dívida de no mínimo 1,2, a partir de 31/12/2019, e 
Índice de Capital Próprio igual ou superior a 20% durante toda a sua vigência. 
Em 31 de dezembro de 2018, todas as cláusulas restritivas estabelecidas no 
contrato de financiamento foram cumpridas pela Companhia. 16. PASSIVO 
CONTINGENTE: A Companhia com base na avaliação de seus assessores 
legais constitui provisões para as ações cujas perdas são consideradas 
prováveis. As provisões realizadas são relacionadas à (a) Trabalhistas, que são 
referentes a ações movidas por ex-empregados de empreiteiros e empresas 
terceirizadas (responsabilidade subsidiária), envolvendo cobrança de parcelas 
indenizatórias e outras, e (b) Servidões Administrativas, que ocorrem quando 
há divergência entre o valor avaliado pela Companhia para pagamento e o 
pleiteado pelo proprietário e/ou quando a documentação do proprietário não 
apresenta condições de registro (inventários em andamento, propriedades sem 
matrículas, entre outras). Decorrem também da intervenção no usucapião de 
terceiros, seja na qualidade de confrontante, seja no caso de imóvel onde há 
áreas de servidão de passagem, a fim de preservar os limites e confrontações 
das faixas de servidão. As contingências provisionadas estão classificadas 
conforme abaixo: 

31/12/2018 31/12/2017
Trabalhistas (a) 451 –
Servidões (b) 4.944 –

5.395 –
As contingências possíveis estão classificadas conforme abaixo:
Trabalhistas 2.181
Servidões 5.024
Cíveis 5

7.210
17. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTES E 
DIFERIDOS: O imposto de renda e a contribuição social apurados 
respectivamente com base no prejuízo fiscal e na base negativa foram apurados 
considerando a avaliação feita pela administração com base nos fluxos de 
caixas futuros e testes de recuperabilidade dos investimentos que indicaram que 
a Companhia terá rentabilidade para compensar os prejuízos acumulados. O 
valor do passivo diferido refere-se a diferenças temporárias apuradas com base 

na remuneração do ativo de contrato.
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Passivos
Base de cálculo
Rendimento do ativo de contrato acumulado em 31/12/2018 405.733
Imposto de renda 25% 101.434
Contribuição social 9% 36.516
Amortização (24.246)
Saldo em 31/12/2018 113.704
Saldo em 31/12/2017 113.907
Imposto de Renda e Contribuição social diferidos ativos
Base cálculo
Prejuízo fiscal acumulado em 31/12/2018 221.104
Imposto de renda 25% 55.276
Compensação (1.900)
Saldo em 31/12/2018 53.376
Base negativa em 31/12/2018 221.365
Contribuição social 9% 19.923
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Passivos
Compensação (686)
Saldo em 31/12/2018 19.237
Saldo em 31/12/2018 72.613
Saldo de 31/12/2017 74.420
Imposto diferido líquido
31/12/2018 41.091
31/12/2017 39.487
O reflexo no resultado está demonstrado como segue:
Efeito no resultado 31/12/2018 31/12/2017
Imposto de renda e CSLL diferidos
Lucro líquido antes dos impostos 66.493 78.094
Adições permanentes ao resultado 56.694 21.282
Exclusões temporárias ao resultado (97.761) (113.871)
Lucro real 25.426 (14.495)
Imposto de renda diferido 25% 23.821 28.444
Contribuição social diferida 9% 8.584 10.248
Amortização (14.588) (12.389)
Total Diferido 17.818 26.303
Alíquota efetiva
Imposto de renda 36% 32%
Contribuição social 13% 11%
Imposto de renda e CSLL corrente
Lucro líquido antes dos impostos 66.493 78.094
Adições permanentes ao resultado 65.112 45.920
Exclusões temporárias ao resultado (97.761) (218.902)
Lucro real 33.844 (94.888)
Imposto de renda corrente 25% 8.437 –
Contribuição social corrente 9% 3.045 –
Total imposto de renda e contribuição social
  correntes 11.482 –
Alíquota efetiva
Imposto de renda 17% – 0%
Contribuição social 5% – 0%

31/12/2018 31/12/2017
Total de imposto de renda e 
 contribuição social corrente e diferido 29.300 26.303
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo dos impostos diferidos foi ajustado de 
acordo com a adoção de nova prática contábil que, anteriormente, era pelo ICPC 
01, passando para o CPC 47. 18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: a. Capital social: Em 
31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital social subscrito e integralizado da 
Companhia é de R$ 803.832 dividido em 803.832.303 ações ordinárias 
nominativas subscritas e integralizadas, no valor nominal de R$1,00 cada, pela 
State Grid Brazil Holding S.A. e Copel Geração e Transmissão S.A., na proporção 
de 51% e 49%, respectivamente. A composição do capital social subscrito da 
Companhia é como se segue:

31/12/2018 e 31/12/2017
State Grid Brazil Holding S.A. 409.954.475
Copel Geração e Transmissão S.A. 393.877.828

803.832.303
b. Reserva legal: A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido 
do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades por 
Ações. c. Dividendos: Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividendo 
mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido após a destinação para reserva legal, 
calculado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76.

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício 37.193 51.791
Base de cálculo para reserva legal 37.193 51.791
Reserva Legal (5%) 1.860 2.590
Base de cálculo para dividendos 35.333 49.201
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 8.834 12.300
Reserva de retenção de lucros 26.499 36.901
19. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA: 31/12/2018 31/12/2017
Receita de construção 863 22.783
Remuneração do ativo de contrato (a) 95.380 113.871
Receita de operação e manutenção 44.412 19.608
Receita operacional bruta 140.655 156.262
Deduções da receita operacional
Encargos setoriais (2.834) (418)
PIS (1.609) (1.360)
COFINS (7.410) (6.264)
Receita operacional líquida 128.802 148.220
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo da receita operacional líquida foi ajustado 
de acordo com a adoção de nova prática contábil que, anteriormente, era pelo 
ICPC 01, passando para o CPC 47. (a) Saldo de 31/12/2018, impactado pela 
adoção da prática contábil de acordo com o CPC47. O CPC47 introduziu o 
conceito da avaliação do projeto considerando as premissas financeiras e 
operacionais existentes no início do contrato, e as variações de performance e 
ganhos são registradas por consequência no resultado do exercício, desta forma 
a remuneração do contrato de concessão considera a taxa inicial até o fim do 
contrato. O ICPC01 (R2) adota a premissa de atualização financeira com base 
na revisão constante da taxa interna de retorno do projeto. Como a Companhia 
adotou até 31 de dezembro de 2017 os princípios do pronunciamento ICPC 01, 
e, passou a adoção ao CPC 47 em 01 de janeiro de 2018, ocorreu uma redução 
na apuração da receita do contrato neste exercício. 
20. RECEITAS E (DESPESAS) FINANCEIRAS:
Receitas financeiras 31/12/2018 31/12/2017
Receitas de aplicações financeiras 3.934 2.141
Variações monetárias 55 47
Outras receitas financeiras 64 107
PIS (30) (15)
COFINS (178) (91)

3.845 2.189
Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos (38.031) (36.282)
Juros e multas (136) (1.110)
Outras despesas financeiras (714) (1.777)

(38.881) (39.169)
Despesas financeiras líquidas (35.036) (36.980)
21. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS: 21.1 Remuneração de 
Administradores: Em 31 de dezembro de 2018 a remuneração dos 
Administradores foi de R$1.074 (R$ 637 em 31 de dezembro de 2017). 21.2 
Operações comerciais:

Partes relacionadas
Natureza  
contábil

Natureza  
da operação 31/12/2018 31/12/2017

Resultado (Despesas)
State Grid Brasil 
 Holding - Aluguel

Custos 
administrativos Aluguel 307 195

Itumbiara Transmissora
 de Energia S.A.

Custo  
operacional

Custo de 
 O&M 5.927 4.380

6.234 4.575
22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: Esta nota apresenta informações sobre 
a exposição da Companhia a cada um dos riscos a seguir mencionados, os 
objetivos da Companhia, os gerenciamentos de risco e de capital exercidos pela 
Companhia. Gerenciamento de riscos: Visão geral - a Companhia apresenta 
exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: a. 
Risco de crédito. b. Risco de mercado. c. Risco operacional. Estrutura de 
gerenciamento de risco - o gerenciamento de risco da Companhia visa identificar 
e analisar os riscos aos quais está exposta, para definir limites e controles de 
riscos apropriados e para monitorar riscos e aderência aos limites. A Companhia, 
por meio do gerenciamento de suas atividades, objetiva desenvolver um 
ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os empregados 
entendam os seus papéis e obrigações. A Administração acompanha o 
cumprimento do desenvolvimento de suas atividades de controle de riscos e 
revisa a adequação da estrutura de gerenciamento de risco em relação aos 
riscos enfrentados pela Companhia. O gerenciamento de riscos é feito com base 
também no nível e no contexto dos grupos de controle dos acionistas da 
Companhia. a. Riscos de crédito: É o risco de a Companhia incorrer em perdas 
decorrentes de um cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, 
oriundas da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco 
é basicamente proveniente das contas a receber de clientes, ativo de contrato e 
de instrumentos financeiros, conforme apresentado a seguir:

31/12/2018 31/12/2017
Caixa e equivalentes de caixa 136.191 34.364
Conta a receber 10.213 6.126
Caixa restrito 15.684 16.678

162.088 57.168
· Caixa restrito: Representado pelo valor acumulado nas contas reservas do 
BNDES e das DEBENTURES, apresentada em garantia ao contrato de 
financiamento firmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e conforme previsto na Escritura de Segunda Emissão de 
Debentures da Companhia. • Contas a Receber - A Administração entende que 
não é necessária a contabilização de provisão para devedores duvidosos em 
relação aos seus clientes, considerando que o Custo de Uso do Sistema de 
Transmissão “CUST”, celebrado entre o ONS, as concessionárias de transmissão 
e o usuário, tem como um de seus objetivos: “Estabelecer os termos e as 
condições que irão regular a administração pelo ONS da cobrança e da 
liquidação dos encargos de uso da transmissão e a execução do sistema de 
garantias, atuando por conta e ordem das concessionárias de transmissão.” São 
instrumentos financeiros que garantem o recebimento dos valores devidos 
pelos usuários às concessionárias de transmissão e ao ONS, pelos serviços 
prestados e discriminados no CUST: i) Contrato de Constituição de Garantia - 
CCG e ii) Carta de Fiança Bancária - CFB. As principais vantagens desses 
mecanismos de proteção estão descritas a seguir: • Riscos diluídos, pois todos 
os usuários pagam a todos os transmissores. • As garantias financeiras são 
fornecidas individualmente pelos usuários. • Negociações de pagamento são 
feitas diretamente entre transmissores e usuários. No caso de não pagamento, 
a Companhia, como agente de transmissão, poderá solicitar ao ONS o 
acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa ao CCG ou à 
CFB. b. Risco de mercado: A utilização de instrumentos financeiros, pela 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Em milhares de reais)

Guaraciaba Transmissora de Energia S.A.

TELES PIRES TRANSMISSION

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da Guaraciaba Transmissora de Energia 
(TP Sul) S.A. - Rio de Janeiro - RJ - Opinião: Examinamos as demonstrações 
financeiras da Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. (Companhia) 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 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, compreendendo 
as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira, da Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. em 31 de 
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus respectivos 
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 dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais 
assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em 
nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria 
do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa 
auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa 
opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos 
uma opinião separada sobre esses assuntos. Mensuração do ativo contratual 
e da receita de contrato com clientes: Veja as Notas 7.2 e 11 das demonstrações 
financeiras: Principal assunto de auditoria: O reconhecimento do ativo 
concessão e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 - Receita de 
contrato com cliente requer o exercício de julgamento significativo sobre o 
momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a 
mensuração do progresso da Companhia em relação ao cumprimento da 
obrigação de desempenho satisfeita ao longo do tempo requer também o uso 
de estimativas e julgamentos significativos pela Administração para estimar os 
esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de 
desempenho, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperadas 
em cada obrigação de desempenho identificada e as projeções das receitas 
esperadas. Devido à relevância dos valores e do julgamento significativo 
envolvido, consideramos a mensuração do ativo e receita de contrato com 
clientes como um principal assunto em nossa auditoria. Como auditoria 
endereçou esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, 

dentre outros: - a leitura do contrato de concessão e seus aditivos para 
identificação das obrigações de desempenho previstas contratualmente, além 
de aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do 
contrato; - a avaliação, com apoio de especialistas em finanças corporativas, das 
premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos e receitas, na margem 
do contrato e na definição da taxa de desconto utilizada no modelo de cálculo 
do ativo de contrato; e - a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia 
nas demonstrações financeiras. Com base nas evidências obtidas por meio dos 
procedimentos acima resumidos, consideramos que a mensuração do ativo de 
contrato e da receita de contrato com cliente e as respectivas divulgações são 
aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto, 
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Responsabilidades 
da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e 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 Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações 
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 

controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia. Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos 
responsáveis pela administração declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, 
e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam 
afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, 
as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação 
com os responsáveis pela administração, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações 
financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais 
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de 
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do 
assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos 
que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as 
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva 
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019

KPMG Auditores Independentes Luis Claudio França de Araujo
CRC 2SP-014428/O-6 F-RJ Contador - CRC RJ-091559/O-4

DIRETORIA
Zongyue  Xi - Diretor-Presidente Carlos Eduardo Moscalewski - Diretor Técnico Ronaldo Borges Andrade - Contador - CRC RJ 051927/O-8

Companhia, tem como objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a 
exposição a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito às oscilações 
de taxas de juros, índices de preços e moedas. A Companhia não tem pactuado 
contratos de derivativos para fazer hedge contra esses riscos, porém os mesmos 
são monitorados periodicamente pela Administração. A Companhia também 
não pratica aplicações de caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de 
riscos. Risco de taxa de juros - refere-se aos impactos nas taxas de juros 
variáveis sobre as receitas financeiras oriundas das aplicações financeiras. Em 
31 de dezembro de 2018 e 2017, o perfil dos instrumentos financeiros relevantes 
remunerados por juros variáveis da Companhia era:
Instrumentos financeiros por indexador 31/12/2018 31/12/2017
Aplicações financeiras
CDB-DI 123.129 31.299
Fundo de Renda Fixa Soberano Simples - Itaú – 16.678
Dessa forma, eventual desvalorização nas taxas de juros poderá impactar 
negativamente o resultado da Companhia, conforme demonstrado a seguir: 
Análise de sensibilidade de taxa de juros variável - aplicações financeiras: A 
análise de sensibilidade foi determinada com base na exposição às taxas 
variáveis dos instrumentos financeiros em aberto no fim do período de relatório. 
A análise é preparada assumindo que o valor dos ativos a seguir esteve em 
aberto durante todo o período, ajustado com base na taxa CDI estimada para 
um cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar 
resultados adversos para a Companhia. O CDI utilizado para cálculo do cenário 
provável é referenciado por fonte externa independente, cenário este que é 
utilizado como base para a definição de dois cenários adicionais com 
deteriorações de 25% e 50% na variável de risco considerada (cenários A e B, 
respectivamente). Nos cálculos dos cenários foi considerada uma rentabilidade 
de 100% do CDI e as outras variáveis envolvidas em cada transação não foram 
alteradas para os cálculos a seguir. •  Fonte: a taxa utilizada no cenário provável 
foi estimada com base nas expectativas de mercado, conforme dados divulgados 
pelo BACEN. Com relação às aplicações financeiras, os cenários A e B 
consideram uma redução da taxa CDI em 25% e 50%, respectivamente, 
conforme abaixo:

Operação
Exposição  

(R$ mil) Risco
Cenário  

provável (*) Cenário A Cenário B
Ativos Financeiros
Aplicações
 financeiras 123.129

Queda da  
taxa CDI 8.927 6.698 4.457

Referência para ativos financeiros Cenário provável -25% -50%
7,25% 5,44% 3,62%

Demonstra o resultado financeiro para os próximos doze meses, considerando 
CDI médio estimado de 7,25% para o período, de acordo com a expectativa do 
mercado. Com relação aos empréstimos e financiamentos, os cenários A e B 
consideram uma elevação da TJLP em 25% e 50%, respectivamente. 

Operação
Exposição  

(R$ mil) Risco
Cenário  

provável (*) Cenário A Cenário B
Passivos Financeiros
BNDES 394.026 Alta da taxa TJLP 25.888 32.350 38.831
Referência para passivos financeiros: Cenário provável 25% 50%
TJLP (%) 6,57% 8,21% 9,855%
Demonstra o resultado financeiro para os próximos doze meses, considerando  
TJLP estimado de 6,57%, de acordo com a expectativa do mercado. Com 
relação as Debêntures, os cenários A e B consideram uma elevação da TJLP 
em 25% e 50%, respectivamente.

Operação
Exposição  

(R$ mil) Risco
Cenário  

provável (*) Cenário A Cenário B
Passivos Financeiros
BNDES 116.049 Alta da taxa IPCA 4.654 5.814 6.980
Referência para passivos financeiros: Cenário provável 25% 50%
IPCA (%) 4,01% 5,01% 6,015%

Demonstra o resultado financeiro para os próximos doze meses, considerando 
IPCA estimado de 4,01%, de acordo com a expectativa do mercado. • Risco de 
inflação - A receita da Companhia é atualizada anualmente por índices de 
inflação. Em caso de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. 
Em caso de repentino aumento da inflação, a Companhia poderia não ter as 
suas receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos 
resultados. • Risco de captação - A Companhia poderá enfrentar dificuldades 
na captação de recursos com custos e prazos de reembolso que sejam 
adequados ao seu perfil de geração de caixa e/ou suas obrigações de reembolso 
de dívida. c. Riscos operacionais: Os riscos operacionais são aqueles 
inerentes à própria execução do negócio da Companhia e podem decorrer das 
decisões operacionais e de gestão da Companhia ou de fatores externos, tais 
como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões 
geralmente aceitos de comportamento empresarial. • Risco técnico - A 
infraestrutura da Companhia é dimensionada de acordo com orientações 
técnicas impostas por normas locais e internacionais. Ainda assim, algum 
evento de caso fortuito ou força maior pode causar impactos econômicos e 
financeiros maiores do que os previstos pelo projeto original. Nestes casos, os 
custos necessários para a recolocação das instalações em condições de 
operação devem ser suportados pela Companhia, ainda que eventuais 
indisponibilidades de suas linhas de transmissão não gerem redução das 
receitas (Parcela Variável). • Riscos regulatórios - A Companhia está sujeita à 
extensa legislação e regulação governamental emitida pelos seguintes órgãos: 
Ministério de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio 
Ambiente. • Risco de construção e desenvolvimento da infraestrutura - 
Caso a Companhia expanda os seus negócios através da construção de novas 
instalações de transmissão poderá incorrer em riscos inerentes a atividade de 
construção, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais que 
poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades. • Os atrasos de 
construção de novas instalações podem estar ligados ao fato de a Companhia 
depender de terceiros para fornecer os equipamentos utilizados em suas 
instalações e, por isso, estar sujeita a aumentos de preços e falhas por parte de 
tais fornecedores, como atrasos na entrega dos equipamentos ou entrega de 
equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as atividades e ter um 
efeito adverso relevante nos resultados da Companhia. • Adicionalmente, devido 
às especificações técnicas dos equipamentos utilizados em suas instalações, a 
Companhia tem à disposição poucos fornecedores. • Risco de seguros - A 
Companhia contrata seguros de risco operacional e de responsabilidade civil 
para suas linhas de transmissão e subestações. A Companhia adota os critérios 
de contratação dos seguros de risco operacional e responsabilidade civil com o 
intuito de utilizar as melhores práticas adotadas por outras empresas 

representativas do setor, que consistem em segurar os equipamentos mais 
relevantes e significativos para a operação, mantendo-os com elevados níveis 
de segurança aos potenciais sinistros. Categorias de instrumentos financeiros:
Ativos financeiros Categoria
Caixa e equivalentes de caixa Valor justo por meio do resultado
Caixa restrito Valor justo por meio do resultado
Contas a Receber Valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros
Fornecedores Outros passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos Outros passivos financeiros
Debêntures Outros passivos financeiros
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o valor de mercado dos ativos e passivos 
financeiros acima se aproxima do valor contábil. Classificações contábeis e 
valores justos: No que tange ao cálculo dos valores justos, para os principais 
saldos sujeitos a variações entre os valores contábeis e valores justos, 
consideramos: • Caixa e equivalentes de caixa - contas correntes conforme 
posição dos extratos bancários. • Caixa restrito - representado pelo valor 
acumulado nas contas reservas do BNDES e das DEBÊNTURES; • Empréstimos 
e financiamentos - a Companhia considera que os valores justos para o 
financiamento do BNDES são considerados próximos aos `taxa de juros 
comparáveis. • Debêntures - a Companhia considera que os valores justos para 
as debêntures são considerados próximos aos saldos contábeis, uma vez que 
não existem instrumentos similares, com vencimentos e taxa de juros 
comparáveis. Hierarquia do valor justo: • Nível 1 - Preços cotados não ajustados 
em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto 
preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo 
(diretamente preços ou indiretamente derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, 
para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de 
mercado (inputs não observáveis). Todos os instrumentos financeiros registrados 
e classificados pela Companhia a valor justo por meio do resultado foram 
classificados no nível 2. Não houve instrumentos financeiros alocados aos 
Níveis 1 e 3, nem ocorreram transferências de níveis no exercício observado. 
Gerenciamento do capital: A política da Administração é manter uma sólida base 
de capital para manter a confiança do investidor, do setor e do mercado, e manter 
o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração monitora os retornos 
sobre capital, que a Companhia define como resultados de atividades 
operacionais divididos pelo patrimônio líquido total. A Administração também 
monitora o nível de dividendos para acionistas ordinários. 23. COBERTURA DE 
SEGUROS: A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros 
para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para 
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. Em 31 de 
dezembro de 2018, a cobertura de seguros era como abaixo:

Vigência
Importância seguradaTipo de seguro Inicio Fim Apólice

Seguro Garantia de Performance/Fiel Cumprimento 30/04/2018 30/04/2019 R$ 47.000 024612015000107750008719
Risco Civil de Administradores e Diretores (D&O) 12/04/2018 12/04/2019 R$ 20.000 100.10.00001307
Riscos Operacionais 27/12/2018 27/12/2019 R$ 82.532 046692018100101180000860
Responsabilidade Civil 27/12/2018 27/12/2019 R$ 10.000 046692018100103510003895
24 EVENTOS SUBSEQUENTES: Em 3 de dezembro de 2018, seguindo os procedimentos previstos na Lei das S/A a Guaraciaba efetuou a publicação de seu 
Ato Societário realizado em 22 de outubro de 2018 no qual delibera sobre a redução de capital social da Companhia de R$803.832.303,20 (oitocentos e três 
milhões, oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e três reais e vinte centavos) para R$733.832.303,20 (setecentos e trinta e três milhões, oitocentos e trinta e dois 
mil, trezentos e três reais e vinte centavos), ato societário que fora registrado na JUCERJA em 05/02/2019 sob nº 00003506370, e a respectiva devolução 
proporcional do montante aos acionistas realizado em 08/02/2019.

ICATU HOLDING S.A.
CNPJ nº 02.316.471/0001-39

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

A DIRETORIA  |   Élyson Embiruçú de Souza - Contador - BA-8825/O-8T-RJ - CPF 070.603.785-53

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: A Administração da Icatu Holding S.A., em cumprimento às disposições legais, apresenta aos 
Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras resumidas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. Rio de Janeiro, 29 de 
março de 2019. A Administração.

Ativo 2018 2017
Circulante

Caixa e equivalentes de Caixa  23.253  23.653 
Aplicações financeiras  531.841  468.221 
Valores a receber  24.358  37.511 
Estoques de imóveis  880  880 
Despesas antecipadas  565  727 

 580.897  530.992 
Não circulante

Valores a receber  5.036  4.112 
Impostos e contribuições a compensar  30.619  36.139 
Créditos tributários diferidos  194.579  194.579 
Depósitos judiciais  45.743  38.986 

 275.977  273.816 
Investimentos
Participações em coligadas e controladas  428.527  377.755
Participações em empreendimentos
 imobiliários  24.025  24.025 
Outros investimentos  20.610 19.412

473.162 421.162
Imobilizado  28.145  18.454 

1.358.181 1.244.454 

Passivo 2018 2017
Circulante

Obrigações a pagar  4.750  4.680 
Impostos, contribuições e outras contas a pagar 16.388  13.593
Empréstimos no exterior  -  264.674 

 21.138  282.947 
Não circulante

Contas a pagar  810  1.626 
Empréstimos no exterior  317.077  - 
Obrigações a pagar  57  55 
Impostos Diferidos  13.389  9.674 
Provisão para contingências  11.774  11.774 

 343.107  23.129 
Patrimônio líquido

Capital social  563.643  563.643 
Reserva de capital  125.921  125.921 
Resultado abrangente  42.879  32.082 
Reservas de lucros  261.493  216.732 

 993.936  938.378 
1.358.181 1.244.454 

2018 2017
Receitas / (despesas) operacionais

Resultado de equivalência patrimonial  90.836  69.046 
Aluguel/ Venda de Imóveis  7.943  7.318 
Resultado Financeiro  26.842  31.462 
Administrativas e gerais  (73.499) (72.701)
Tributárias  (5.315)  (5.085)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais, exceto Lucro por ação)
2018 2017

Outras (Despesas)/receitas  (993)  6.786 
Resultado antes dos impostos  45.814  36.826 

Imposto de renda e contribuição social  (1.053)  - 
 Lucro líquido do exercício  44.761  36.826 
 Lucro por ação  60,92  50,12 
Quantidade de ações  734.733  734.733 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Reservas de lucros
Capital 
social

Reserva 
 de capital

Resultado 
abrangente Legal Patrimonial

Lucros  
acumulados Total 

Saldos em 1º de janeiro de 2017  563.643  125.921  10.368  8.997  170.909  -  879.838 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  36.826  36.826 
Destinação de resultados:
   Constituição de reserva legal  -  -  -  1.841  -  (1.841)  - 
   Constituição de reserva patrimonial  -  -  -  -  34.985  (34.985)  - 
Outros resultados abrangentes  -  -  21.714  -  -  -  21.714 
Saldos em 31 de dezembro de 2017  563.643  125.921  32.082  10.838  205.894  -  938.378 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  44.761  44.761 
Destinação de resultados:
   Constituição de reserva legal  -  -  -  2.238  -  (2.238)  - 
   Constituição de reserva patrimonial  -  -  -  -  42.523  (42.523)  - 
Outros resultados abrangentes  -  -  10.797  -  -  -  10.797 
Saldos em 31 de dezembro de 2018  563.643  125.921  42.879  13.076  248.417  -  993.936 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido do exercício:  44.761  36.826 
Ajustes por:
Resultado de equivalência patrimonial (90.836) (69.046)
Atualização de aplicações financeiras (77.154) (38.912)
Atualização monetária de impostos e contribuições a
 compensar  (1.148)  (2.494)
Juros de empréstimos a receber  (932)  (336)
Depreciações e amortizações  1.559  1.449 
Atualização monetária de depósitos judiciais  (4.883)  - 
Atualização de empréstimos no exterior  52.403  15.832 
Despesas antecipadas  162  214 

(120.829) (93.293)
Variações nos saldos de ativos e passivos
Valores a receber  13.361 (23.752)
Estoques de imóveis  -  92 
Despesas antecipadas  -  (6)
Impostos e contribuições a compensar  6.668  596 
Depósitos judiciais  (1.874)  (1.714)
Obrigações a pagar  72  193 
Contas a Pagar  (816)  1.234 
Impostos, contribuições e outras contas a pagar  2.795  3.623 

 20.206 (19.734)
Caixa líquido (usado) / gerado nas atividades 
operacionais (55.862) (76.201)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aplicações financeiras  22.196  30.780 
Participação em coligadas e controladas  608  9.049 
Valores a receber  (200)  (230)
Dividendos recebidos  42.263  60.320 
Juros s/ Capital proprio recebidos  -  23.303 
Outros investimentos  1.846  (6.165)
Participação em empreendimentos imobiliários  -  (323)
Aquisição de imobilizado (11.251)  (741)

Caixa líquido gerado das atividades de investimento  55.462 115.993 
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos recebidos  - (24.657)

Caixa líquido usado das atividades de financiamento  - (24.657)
(Diminuição)/aumento de caixa e equivalentes de caixa  (400)  15.135 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 23.653  8.518 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 23.253  23.653 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

2018 2017
 Lucro líquido do exercício  44.761 36.826 
Outros resultados abrangentes
Participação nos outros resultados abrangentes de 
coligadas e controladas  2.807  15.042 
Ajuste a mercado de títulos e valores mobiliários bruto  11.705  10.510 
IRPJ e CSLL s/ajuste a mercado de títulos e valores 
mobiliários  (3.715)  (3.838)
Outros resultados abrangentes, líquidos de imposto 
de renda e contribuição social  10.797  21.714 
Resultado abrangente total  55.558  58.540 
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PARA NOSSOS ACIONISTAS. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

José Luiz Oliveira de Aguiar - Diretor Administrativo; Roberto Godinho Tavares - Diretor Técnico; 
 Maria Inês Dressler - Contadora - CRC: RS-049754/O-4T-SC

As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se à disposição na sede da empresa

Energia dos Ventos V S.A.
CNPJ: 15.253.861/0001-59

O COMPLEXO EÓLICO FORTIM, composto por cinco SPE´s de geração eólica chamadas ENERGIA DOS VENTOS V S.A., ENERGIA DOS VENTOS VI S.A., 
ENERGIA DOS VENTOS VII S.A., ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A. e ENERGIA DOS VENTOS IX S.A., tem o prazer em apresentar as Demonstrações Financei-
ras de 2018 acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório da Administração que registram os principais eventos do exercício. Em 03 de maio de 2018, foi 
contratada, por meio de licitação pública, a empresa Nordex Energy Brasil – Comercio e Industria de Equipamentos Ltda para fabricação, fornecimento, testes de 
fábrica, transporte, seguro, montagem, supervisão de montagem, comissionamento dos geradores, conforme contrato CT.EDV.ENG.006.2018 no valor de R$422.950 
mil. Anexo a este contrato existe o contrato de operação e manutenção dos aerogeradores por um período de 5 anos a partir da entrada em operação comercial no 
valor global de R$27.092 mil. Em 21 de junho de 2018 foi contratada, por meio de concorrência pública, a empresa STK Sistemas do Brasil Ltda, conforme contrato 
CT.EDV.ENG.009.2018 no valor de R$61.144 mil, para implantação do Sistema de Transmissão de Uso Restrito do Complexo Eólico Fortim, para o fornecimento, 
transporte, montagem e comissionamento da Subestação Jandaia 34,5 – 230Kv, da linha de transmissão (Jandaia – Russa II) em 230Kv com cerca de 69Km, e do 
Bay de Conexão na Subestação Russa II. Ao longo de 2018, por meio da celebração de contratos de cessão não onerosa, Furnas transferiu em janeiro os 99,99% de 
sua titularidade do Complexo Eólico Fortim para a Brasil Ventos Energia (BVE), e, em julho, as Centrais Eólicas São Januário Ltda, Nossa Senhora de Fátima Ltda, 
Jandaia Ltda, São Clemente Ltda e Jandaia I cederam para a BVE as suas ações detidas, respectivamente nas SPE’s  Energia dos Ventos V,  VI, VII, VIII e IX, que 
passaram a ser subsidiárias integrais da Brasil Ventos Energia. Em 31 de outubro de 2018 foram assinados os contratos de financiamento entre o Banco do Nordeste 
do Brasil S.A. (BNB) e as SPEs do Complexo Fortim no valor total de R$ 478.216 mil a serem providos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE). Sobre a dívida incidirá a taxa de juros dos fundos constitucionais (TFC) apurada mensalmente, pro rata die, calculada e capitalizada no dia 15 de 
cada mês incidente sobre o saldo devedor. Os encargos financeiros equivalem à taxa efetiva de 0,225368% a.m. além do Fator de Atualização Monetária – FAM, com-
posto pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. O pagamento dos encargos se dará trimestralmente, durante o período de carência 
fixado em 36 meses, e mensalmente, durante o período de amortização juntamente com as prestações vincendas de principal. Para o Complexo Eólico de Fortim 
houve uma reversão total da provisão em função do recálculo da receita efetuada pela área de comercialização de FURNAS, considerando a produção de energia 
e as compensações quadrienais, as quais foram realizadas em meados de 2018 e atualizadas para 2019 e seguintes pelo IPCA final de 2018. Adicionalmente, (i) a 
previsão do IPCA para os anos seguintes, que em 31/12/2017 era de 4,5%, passou para 3,75% em 2018 (Relatório Focus 11/01/19); e (ii) a participação do contrato 
de financiamento em 2017 foi considerada em 50% no cálculo, mas foi assinada em 2018 e calculada como 79,42% do total do investimento, melhorando a taxa 
de 6,62% para 5,08% em 31/12/2018.  Desta forma, pelos métodos comumente aceitos pela ANEEL, adotando-se a metodologia de cálculo do WACC – Weighted 
Average Capital Cost (Custo Médio Ponderado de Capital) para avaliarmos a recuperabilidade dos ativos de geração de energia, chegamos a uma reversão da 
provisão na ordem de R$ 45.556 mil para o total do Complexo Eólico Fortim, o qual individualmente em cada Geradora Eólica foi rateado pelo total da capacidade 
instalada. José Luiz Oliveira de Aguiar - Diretor Administrativo - Financeiro; Roberto Godinho Tavares - Diretor Técnico

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DEZEMBRO DE 2017 (Em milhares de Reais)
Nota 31/12/2018 31/12/2017

Ativo
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4  2.848  242 
 Impostos a recuperar 5  28  18 
 Outros créditos  -  21 

 2.876  281 
Não circulante
 Imobilizado 6 18.884  - 
 Intangível 7  2.310  - 

 21.194  - 
Total do ativo  24.070  281 

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Passivo
Circulante
 Fornecedores 8  186  398 
 Obrigações sociais e trabalhistas 9  50  46 
 Obrigações tributárias 10  21  1 

 257  445 
Não circulante
 Adiantamento para futuro aumento de capital 11  26.560  4.910 
 Contrato oneroso 12  -  7.923 

 26.560  12.833 
Patrimônio líquido (Passivo a Descoberto)
 Capital social 13  15.660  15.660 
 Prejuízo acumulado  (18.407)  (28.657)
 Total do patrimônio líquido  (2.747)  (12.997)
Total do passivo e patrimônio líquido  24.070  281 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 

DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)
31/12/2018 31/12/2017

Despesas e receitas gerais e administrativas
Pessoal  (516)  (228)
Material  (3)  - 
Serviço de terceiros  (197)  (702)
Depreciação/Amortização  (1)  (4)
Tributos  (11)  (48)
Arrendamentos e aluguéis  -  (15)
Outras receitas / (despesas)  (112)  (19)
Reversão (Provisão) para redução ao valor 
recuperável  3.122  (275)
Reversão (Provisão) contrato oneroso  7.923  (3.423)
Resultado antes do resultado financeiro  10.205  (4.714)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras  57  29 
Despesas financeiras  (12)  (1)

 45  28 
Contribuição social  -  (3)
Imposto de renda  -  (4)

 -  (7)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício  10.250  (4.693)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

31/12/2018 31/12/2017
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício  10.250  (4.693)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício  10.250  (4.693)

DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

(Em milhares de Reais)
Capital Social 

Capital Subscrito
Prejuízos 

Acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2016  15.660  (23.964)  (8.304)
Resultado do exercício  -  (4.693)  (4.693)
Saldo em 31 de dezembro de 2017  15.660  (28.657) (12.997)
Resultado do exercício  -  10.250  10.250 
Saldo em 31 de dezembro de 2018  15.660  (18.407)  (2.747)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

31/12/2018 31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado líquido do exercício  10.250  (4.693)
Ajustados por:
Depreciação/Amortização  1  4 
 Reversão (Provisão) contrato oneroso  (7.923)  3.423 
Reversão (Provisão) para redução ao valor 
recuperável  (3.122)  275 
Resultado ajustado  (794)  (991)
(Aumento) redução nos ativos
Impostos a recuperar  (10)  (3)
Outros créditos  21  (21)

 11  (24)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores  (212)  306 
Obrigações sociais e trabalhistas  4  5 
Obrigações tributárias  20  (2)

 (188)  309 
Caixa líquido gerado proveniente das atividades 
operacionais  (971)  (706)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições e baixas do ativo imobilizado  (17.972)  (279)
Adições (reversão) do ativo imobilizado e intangível  (101)  - 
Caixa líquido consumido proveniente das 
atividades de investimentos  (18.073)  (279)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital  21.650  995 
Fluxo de caixa consumido em atividade de 
financiamento  21.650  995 
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa  2.606  10 
Caixa e equivalentes no início do exercício  242  232 
Caixa e equivalentes no final do exercício  2.848  242 

 2.606  10 

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARA EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

31/12/2018 31/12/2017
Insumos adquiridos de terceiros
 Serviços de terceiros  (197)  (702)
 Materiais  (3)  - 
 Provisão para redução ao valor recuperável  3.122  (275)
 Provisão contrato oneroso  7.923  (3.423)
 Outros custos operacionais  (113)  (38)
Valor adicionado bruto  10.732  (4.438)
Valor adicionado recebido em transferência
 Receitas financeiras  57  29 
Valor adicionado total a distribuir  10.789  (4.409)
Distribuição do valor adicionado
 Colaboradores  516  228 
 Tributos  11  55 
 Remuneração de capitais de terceiros (despesas 
financeiras)  12  1 
 Remuneração de capitais próprios (prejuízo líquido do 
exercício)  10.250  (4.693)

 10.789  (4.409)

Brasil Ventos energia s.a.
CNPJ: 24.042.246/0001-94

Para Nossos Acionistas - Mensagem da Administração: A BRASIL VEN-
TOS ENERGIA S.A. – BVE, tem o prazer em apresentar as Demonstrações 
Financeiras de 2018. Em 2018 a BVE se consolidou como braço principal dos 
investimentos de Furnas Centrais Elétricas S.A. para projetos de Geração Reno-
vável de Energia, de fontes eólica e solar. No momento somente administrando 
projetos de energia de fonte eólica, mas o objetivo é se preparar para participar 
de leilões de energia solar também, buscando se possível o aproveitamento das 
áreas dos parques eólicos em construção, maximizando assim a infraestrutura 
de transmissão, gestão de construção e administração. O objetivo da compa-
nhia é o de se transformar em importante player nacional do setor de energias 
renováveis de fonte eólica e solar e para isso vem consolidando todos os empre-
endimentos eólicos da sua Controladora embaixo de uma mesma estrutura de 
gestão, projeto e engenharia, operação e manutenção. Durante o exercício de 
2018 este objetivo foi alcançado através dos seguintes movimentos societários: 
Incorporação das SPE´s geradoras do Complexo Eólico de Fortim; Incorporação 
das SPE´s geradoras do Complexo Eólico de Itaguaçu da Bahia, representado 
pela Holding IBER; Ampliação da participação da Holding IBER de 49% para 98% 

com a compra da participação do sócio Fundo de investimento Permanente Salus; 
e Incorporação da participação de 49% dos Complexos Eólicos de Punaú, Baleia 
e Famosa I, representados por 17 SPE´s de geração; Com o processo de conso-
lidação de investimentos a BVE passou a administrar 951 MW de energia Eólica 
Renovável, sendo 123MW do Complexo de Fortim em construção e 828 MW de 
projetos greenfield, em diversos estágios de licenciamento ambiental, mas todos 
com medições de ventos certificadas e preparados para participar de leilões ou 
de iniciativas de construção baseados nas necessidades de energia do mercado 
livre. Os investimentos previstos para o Complexo de Fortim estão orçados em R$ 
621 milhões, e em 2018 ja foi investido cerca de R$ 121 milhões, correspondente 
a 19,4% do total. Para os projetos greenfield a estimativa é de investimentos da 
ordem de R$ 4,2 bilhões. No início do mês de maio de 2018, a BVE intermediou 
a 1ª Licitação Pública pela Lei 8.666/93, na qual foi assinado um contrato para o 
fornecimento “DDP”, transporte, montagem, supervisão de montagem e comissio-
namento de 41 aerogeradores para o Complexo Eólico Fortim, totalizando 123 MW 
de potência total instalada, a maior licitação de equipamentos registrada no ano 
no País. A Companhia, através de suas subsidiárias integrais do Complexo Eólico 

Fortim, contratou financiamento com recursos do FNE – Fundo Constitucional de 
Desenvolvimento do Nordeste junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., para 
suprir gastos sobretudo com aerogeradores e o BOP elétrico, que representam 
aproximadamente 70% do investimento necessário para a construção em 2019 
do Complexo Eólico de Fortim. A previsão de entrada em operação do Complexo 
é novembro de 2019. O resultado do exercício de 2018 foi impactado pela incor-
poração e consolidação das participações societárias, culminado com a geração 
de resultado positivo de R$ 27 milhões proveniente sobretudo da reversão de 
provisão de impairment vinda das SPE´s do Complexo Eólico Fortim. Este resultado 
econômico foi integralmente absorvido pelo prejuízo acumulado de R$ 3,5 milhões 
e pelas reservas negativas de capital, provenientes das cessões e incorporações 
ocorridas em 2018, que tinham patrimonios líquidos negativos, no montante de R$ 
23,5 milhões. A BVE acaba o exercício com um adiantamento para futuro aumento 
de capital no valor de R$ 251 milhões para ser incorporado ao capital social após 
a autorização do SEST – Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais.

José Luiz Oliveira de Aguiar - Diretor Administrativo Financeiro
Roberto Godinho Tavares - Diretor Técnico

 Controladora  Consolidado 
Ativo Notas 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
 Caixa e equivalentes 
de caixa 4  624 536 28.076  1.175 
 Despesas antecipadas  - - -  38 
 Tributos a compensar  124  118  852  269 
 Outros  74  3  198  167 

 822  657  29.126  1.649 
Não circulante
 Adiantamento para 
futuro aumento de 
capital 5  246.220  5.407  -  - 
 Investimento 6a  16.591  6.462  10.204  - 
 Imobilizado 7 -  - 129.118  1.801 
 Intangível 8  - -  103.123  27.703 

 262.811  11.869  242.445  29.504 
Total do Ativo  263.633  12.526  271.571  31.153 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017 (Em Milhares de Reais)

 Controladora  Consolidado 
Notas 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Despesas operacionais 13
 Gerais e administrativas (2.944)  (3.009)  (7.203)  (3.009)
 Materiais  (4)  (3)  (50)  (6)
 Serviços de terceiros  (633)  (212)  (2.620)  (868)
 Tributos  (32)  (21)  (158)  (28)
 Arrendamento de Aluguel  (91)  -  (136)  - 
 Outras despesas  (314)  -  (773)  - 
 Depreciação  - -  (35)  - 
 Outras Receitas (Recuperação 
Desp Impairment)  - -  18.508  28.449 
 Provisão para Redução ao 
Valor Recuperável - Impairment  - -  -  (223)
 Outras Receitas (Recuperação 
desp contrato oneroso)  - -  45.556  161.473 
Prejuízo operacional antes dos 
efeitos financeiros  (4.018)  (3.245)  53.089  185.788 
Receitas financeiras  53  190  505  488 
Despesas financeiras  (36)  (12)  (262)  (17)

 17  178  243  471 
Equivalencia Patrimonial 6a  31.001  171.113  (1.692)  - 
Lucro/(Prejuízo) líquido do 
exercício  27.000  168.046  51.640  186.259 
 Participação dos não 
controladores  - - (24.640) (18.213)
 Participação dos 
controladores  - -  27.000  168.046 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE OS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Milhares de Reais)

 Controladora  Consolidado 
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício  27.000  168.046  51.640  186.259 
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício  27.000  168.046  51.640  186.259 
Atribuível à:
Participação dos acionistas não 
controladores  -  -  (24.640) (18.213)
Participação dos acionistas 
controladores  -  -  27.000  168.046 

DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais) Controladora  Consolidado 

Passivo Notas 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
 Fornecedores 9  124  20  1.175  59 
 Obrigações - folha de 
pagto.  235  170  687  170 
 Contrato de cessão 
de direitos 10a  - -  8.696  7.137 
 Tributos  11  5  82  10 
 Outros  -  78  34  79 

 370  273  10.674  7.455 
Não circulante
 Adiantamento para 
futuro aumento de 
capital 10b  250.987  4.797  254.091  4.826 
 Contrato de cessão 
de direitos 10a  - -  12.636  10.698 
 Provisão para passivo 
a descoberto 6b  29.151  -  994  - 
 Outros (Provisão 
Ambiental e 
ressarcimento ANEEL) 11a  - -  9.608  - 

 280.138  4.797  277.329  15.524 
Patrimônio 
líquido (Passivo a 
Descoberto)
 Capital social 12  11.000  11.000  11.000  11.000 
 Reserva de Capital 
(Transações de 
Capital) 6  (27.875)  -  (27.875)  - 
 Prejuízo acumulado  -  (3.544)  -  (3.544)
 Total do patrimônio 
líquido dos 
controladores  (16.875)  7.456  (16.875)  7.456 
 Participação dos não 
controladores  443  718 
 Total do patrimônio 
líquido  (16.875)  7.456  (16.432)  8.174 
Total do Passivo e 
Patrimônio Líquido  263.633  12.526  271.571  31.153 

BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Notas 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Lucro (Prejuízo) do exercício 27.000 168.046 27.000 168.046
Ajustados por:
 Depreciação e amortização - - 35 -
 Equivalência patrimonial 6a (31.001) (171.113) 1.692 -
 Reversão contrato oneroso - - - (161.473)
 Recuperação Desp CTR 
Impairment - - - (28.449)
 Provisão para Redução 
ao Valor Recuperável - 
Impairment - - - 223
Lucro (Prejuízo) do exercício 
ajustado (4.001) (3.067) 28.727 (21.653)
Redução (Aumento) dos 
ativos
 Despesas antecipadas - - 38 (11)
 Coligadas e Controladas 5 (240.813) (5.131) - -
 Tributos a compensar (6) (48) (583) (114)
 Outros (71) - (31) (164)
Aumento (Redução) dos 
passivos
 Fornecedores 9 105 (54) 1.117 (1.298)
 Tributos e contribuições a 
recolher 6 3 72 5
 Passivo p contrato oneroso 11b - - - -
 Provisão Ambiental e 
ressarcimento ANEEL 11a - - 9.608 -
 Outras contas a pagar (78) 78 (45) 79
 Obrigações - folha de pagto. 65 (141) 517 (141)
Caixa líquido (utilizado nas) 
gerado pelas atividades 
operacionais (244.793) (8.360) 39.420 (23.297)
Fluxo de caixa das atividades 
de investimento
 Aquisição de investimentos 
em Coligadas e Controladas 6a 20.872 - (11.896) -
 Provisão da avaliação dos 
investimentos 6c 29.151 - 994 -
 Partes relacionadas - cessão 
de direitos 10a - - 3.497 (9.868)
 Aquisição de imobilizado 7 - (127.338) (776)
 Aquisição do intangível 8 - - (75.434) -
Caixa líquido utilizado nas 
atividades de investimento 50.023 - (210.177) (10.644)
Fluxo de caixa das atividades 
de financiamento
 Adiantamento para futuro 
aumento de capital 10b 246.190 4.797 249.265 4.826
 Participação dos acionistas 
minoritários - - (275) 19.013
 Reserva de capital por 
cessão de direitos 6a
 Complexo Fortim (54.104) - (54.104) -
 Complexo IBER (6.816) - (6.816) -
 Complexo Famosa I 1.438 - 1.438 -
 Complexo Punau 6.428 - 6.428 -
 Complexo Baleia 1.722 - 1.722 -
 Caixa líquido utilizado nas 
atividades de financiamento 194.858 4.797 197.658 23.839
Aumento/(redução) do caixa 
e equivalentes de caixa 88 (3.563) 26.901 (10.102)
Demonstração da (redução) 
aumento de caixa e 
equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes no início 
do exercício 536 4.099 1.175 11.277
Caixa e equivalentes no final 
do exercício 624 536 28.076 1.175
Aumento/(redução) líquido 
de caixa 88 (3.563) 26.901 (10.102)

Reserva de lucros

Capital 
social

Reserva 
de Capital Legal

Retenção 
de lucros

 Prejuízos 
acumulados

Total do  
patrimônio líquido 
dos controladores

Participação dos 
não controladores

Total do 
patrimônio 

líquido 
Saldo em 31 de dezembro de 2016 11.000  - -  -  (171.590)  (160.590)  (18.295)  (178.885)
Resultado do exercício  -  -  -  -  168.046  168.046 - 168.046
Capital Social não Aportado pelos minoritários  -  - - -  -  -  800  800 
Participação dos não controladores  -  - - -  -  -  18.213  18.213 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 11.000  - -  -  (3.544)  7.456  718  8.174 
Cessão não Onerosa de ações do complexo 
Fortim. - (54.104)  -  -  -  (54.104) - (54.104)
Cessão não Onerosa de ações do complexo 
IBER - (6.815) - -  -  (6.815) - (6.815)
Cessão não Onerosa de ações do complexo 
Famosa I - 1.438 - -  -  1.438 - 1.438
Cessão não Onerosa de ações do complexo 
Punau - 6.428 - -  -  6.428 - 6.428
Cessão não Onerosa de ações do complexo 
Baleia - 1.722 - -  -  1.722 - 1.722
Participação dos não controladores -  - - -  -  -  (275) (275)
Resultado do exercício -  -  - -  27.000  27.000 - 27.000
Destinação dos Lucros do exercício - 23.456 - - (23.456)  -  -  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2018  11.000  (27.875)  - -  -  (16.875)  443  (16.432)

José Luiz Oliveira de Aguiar - Diretor Administrativo - Financeiro
Roberto Godinho Tavares - Diretor Técnico

Contadora: Maria Inês Dressler - CRC: RS-049754/O-4T-SC

As demonstrações financeiras na íntegra 
encontram-se à disposição na sede da empresa
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Em recuperação judicial e sociedades controladas

CNPJ nº 02.762.115/0001-49 

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa - 12 50 61
Estoques - - - 31
Impostos a recuperar 4 2.462 2.799 1.627 8.589
Depósitos vinculados - - 4.748 4.591
Ativos não circulantes mantidos para venda 5 - - 21.052 74.685
Outros créditos 354 493 1.208 511

2.816 3.304 28.685 88.468
Não circulante
Partes relacionadas 8
Contas a receber partes relacionadas 87.284 87.284 - -
Empréstimos concedidos partes relacionadas 36.655 35.113 - -
Impostos a recuperar 4 25.913 24.399 36.071 33.793
Depósitos judiciais 371 371 29.115 13.477
Estoques - - 31 -
Investimentos 6 9.864 16.951 9.817 9.817
Imobilizado 7 - 1.158 - 1.158
Títulos de remuneração variável (Port11) 18.970 22.013 18.970 22.013

179.057 187.289 94.004 80.258
181.873 190.593 122.689 168.726

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
Passivo Controladora Consolidado

Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante
Fornecedores 16.426 15.167 45.486 45.052
Empréstimos e financiamentos 9 171.955 141.599 172.412 142.056
Impostos e contribuições a recolher 10 5.739 4.784 22.032 18.817
Salários e remunerações - 101 - 108
Obrigações com aquisições de investimentos 69.199 67.566 69.198 67.566
Partes relacionadas 8
Empréstimos obtidos partes relacionadas 85.890 77.044 15.051 14.226
Outros valores a pagar com partes relacionadas 536 502 - -
Provisão para investimento com patrimônio líquido negativo 197.668 139.383 - -
Passivos relacionados com os ativos não circulantes
 mantidos para venda 6 - - 77.894 52.232
Obrigações com terceiros 226.729 223.562 295.407 283.701

774.142 669.708 697.480 623.758
Não circulante
Provisão para litígios e demandas judiciais 11 401 401 19.050 16.277
Títulos de remuneração variável - MMXM11 13 18.970 22.013 18.970 22.013
Outras obrigações - - - 7.908

19.371 22.414 38.020 46.198
Patrimônio líquido
Capital social 15a 30.000 5.404.850 30.000 5.404.850
(-) Custo na emissão de ações 15b (48.329) (48.329) (48.329) (48.329)
Reservas de capital 58.688 58.688 58.688 58.688
Ajustes acumulados de conversão 5 5 5 5
Transações de capital (94.975) (94.975) (94.975) (94.975)
Prejuízos acumulados (557.029) (5.821.768) (557.029) (5.821.768)
Atribuído a participação dos acionistas controladores (611.640) (501.529) (611.640) (501.529)
Participações de acionistas não controladores - - (1.171) 299
Total patrimônio líquido (611.640) (501.529) (612.811) (501.230)

181.873 190.593 122.689 168.726
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado Períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Nota Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Receita de venda de bens e/ou serviços - - 2.699 454
Custo dos bens e/ou serviços vendidos - - (3.085) (474)
Resultado bruto - - (386) (20)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas 16 (5.236) (8.663) (23.155) (28.516)
Resultado de equivalência patrimonial 6 (7.087) 5.661 - (103)
Provisão para patrimônio líquido investida negativo 6 (58.285) (12.530) - -
Outras receitas (despesas) operacionais (432) 296 (21.782) 13.673

(71.040) (15.236) (44.937) (14.946)
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos (71.040) (15.236) (45.323) (14.966)
Resultado financeiro 6
Receitas financeiras 3.491 5.368 30.625 39.388
Despesas financeiras (42.562) (20.191) (95.481) (53.829)

(39.071) (14.823) (64.856) (14.441)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (110.111) (30.059) (110.179) (29.407)
Imposto de renda e contribuição social corrente - 1.959 (1.402) 1.608
Resultado líquido das operações em continuidade (110.111) (28.100) (111.581) (27.799)
Prejuízo do período (110.111) (28.100) (111.581) (27.799)
Atribuído aos acionistas controladores (110.111) (28.100) (110.111) (28.100)
Atribuído aos acionistas não controladores - - (1.470) 301
Prejuízo básico e diluído por ação (em R$) (16,97149) (4,33107) - -

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do resultado abrangente Períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

(Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Nota 2018 2017 2018 2017
Prejuízo do período (110.111) (28.100) (111.581) (27.799)
Total do resultado abrangente (110.111) (28.100) (111.581) (27.799)
Total do resultado abrangente atribuído a:
Participação dos acionistas controladores (110.111) (28.100) (110.111) (28.100)
Participação dos acionistas não controladores - - (1.470) 301

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

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de Reais)

Consolidado

Capital 
Social

(-) Cus-
to na 
emis-

são de 
ações

Ágio 
na 

emis-
são de 
ações

Transa-
ção de 
capital

Stock 
Op-

tions

Outros 
resul-
tados 

abran-
gentes

Resul- 
tados  

acumu- 
lados

Partici-
pação de 
acionis-
tas não 
contro- 
ladores Total

Saldos em 1° de janeiro de 2017 5.404.850 (48.329) 1.819 (94.975) 56.869 5 (5.793.668) (3) (473.432)
Transações de Capital - - - - - - - 1 1
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício - - - - - - (28.100) 301 (27.799)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 5.404.850 (48.329) 1.819 (94.975) 56.869 5 (5.821.768) 299 (501.230)
Saldos em 1° de janeiro de 2018 5.404.850 (48.329) 1.819 (94.975) 56.869 5 (5.821.768) 299 (501.230)
Amortização do Prejuízo (5.374.850) - - - - - 5.374.850 - -
Prejuízo do período - - - - - - (110.111) (1.470) (111.581)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 30.000 (48.329) 1.819 (94.975) 56.869 5 (557.029) (1.171) (612.811)

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

Demonstrações dos fluxos de caixa Períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Prejuízo do exercício (110.111) (28.100) (111.581) (27.799)
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização 74 437 74 436
Resultado de equivalência patrimonial 7.087 (5.661) - -
Variação monetária e juros 38.438 14.096 63.815 14.716
Provisão não realização créditos tributários - 119 8.876 706
Provisão para perda em Estoques - - - 3.374
Outras provisões (reversões) 571 169 138.392 (4.390)
Provisão para investida com patrimônio líquido negativo 58.285 12.530 - -
Provisão de  Fornecedores - (74) (1.002) (1.163)
Redução ao Valor Recuperável de Ativos - - (90.981) (6.831)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber - - 21 (161)
Adiantamentos diversos - (72) - 446
Estoques - - - (242)
Depósitos vinculados - - (156) (163)
Outros créditos - - 196 1.134
Impostos a recuperar (144) - (963) (593)
Fornecedores (70) 240 (63) (2.590)
Impostos e contribuições a recolher 1.641 (1.204) 5.727 9.099
Obrigações com terceiros 140 - (537) (1.196)
Empresas controladas e coligadas 4.178 6.810 - -
Depósito judicial - (2) (15.036) 454
Salários e remunerações (101) 713 (89) 759
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (12) 1 (3.307) (14.004)
Imobilizado - - - 4.151
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos - - - 4.151
Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa 1 - - -
Redução de caixa e equivalentes de caixa (11) 1 (3.307) (9.853)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 12 11 61 3.571
Caixa líquido dos ativos mantidos para a venda - - (3.296) (6.343)
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1 12 50 61
Redução de caixa e equivalentes de caixa (11) 1 (3.307) (9.853)

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

Demonstrações do valor adicionado Períodos findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Receitas
Vendas de mercadoria, produtos e serviços - - 2.974 500
Outras receitas 835 266 4.284 8.940
Receitas relativas à construção de ativos próprios - - 92.202 7.645

835 266 99.460 17.085
Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos - - (3.085) 519
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (2.793) (4.197) (124.089) (8.213)
Perda/recuperação de valores ativos (1.083) - (1.261) -

(3.876) (4.197) (128.435) (7.694)
Valor adicionado bruto (3.041) (3.931) (28.975) 9.391
Depreciação, amortização e exaustão (74) (437) (74) (436)
Valor adicionado líquido gerado pela Companhia (3.115) (4.368) (29.049) 8.955
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial (7.087) 5.661 - (103)
Provisão para investida com patrimônio líquido negativo (58.285) (12.531) - -
Receitas financeiras 3.491 5.370 31.625 43.367

(61.881) (1.500) 31.625 43.264
Valor adicionado total a distribuir (64.996) (5.868) 2.576 52.219
Distribuição do valor adicionado
Empregados
Remuneração direta 1.842 3.022 4.559 6.682
Benefícios 83 149 281 376
FGTS - 247 36 474

1.925 3.418 4.876 7.532
Tributos
Federais 593 (1.442) 7.097 14.522
Estaduais - - 5.616 -
Municipais 4 1 16 6

597 (1.441) 12.729 14.527
Remuneração de capitais de terceiros
Juros e variação cambial 42.563 20.191 96.492 57.809
Aluguéis 30 64 61 148

42.593 20.255 96.553 57.958
Remuneração de capitais próprios
Prejuízo do período (110.111) (28.100) (110.111) (28.100)
Participação dos acionistas não-controladores nos lucros retidos - - (1.471) 301

(110.111) (28.100) (111.582) (27.799)
(64.996) (5.868) 2.576 52.219

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

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A MMX Mineração e Metálicos S.A. (“MMX” ou “Companhia” ou em conjunto com as subsidiárias “Grupo MMX”) é 
uma sociedade anônima de capital aberto, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, que tem como 
objeto social a participação societária em outras sociedades, a extração, o beneficiamento, a pesquisa e desenvolvi-
mento mineral, e a venda de minério de ferro, além da participação na operação de logística e portuária da coligada 
no Porto Sudeste do Brasil S.A. 1.1. Processo de recuperação judicial da controlada MMX Sudeste Mineração 
S.A. - Em Recuperação Judicial: Em 28 de agosto de 2015, o Plano de Recuperação Judicial da MMX Sudeste foi 
aprovado em Assembleia Geral de Credores. Em 23 de setembro de 2015, esse plano foi homologado pelo Juiz da 
1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Em resumo, o plano consiste na venda 
dos ativos da MMX Sudeste, segregados em 3 (três) grupos: (i) UPI Fazendas, (ii) UPI Terminais e (iii) UPI Mina. Em 
28 de outubro de 2016 foi concluída a alienação de determinados ativos reunidos em uma UPI – Unidade Produtiva 
Isolada, nos termos da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (Lei nº 11.101/05). Referida Unidade Produtiva 
Isolada – UPI Mina, composta pelas minas de Ipê e Tico-Tico e respectivas unidades de processamento e barragens, 
além dos demais ativos, contratos e licenças a elas relacionados, foi alienado para o grupo investidor formado por 
EAV Lux 2 S.À.R.L., sociedade do grupo Mubadala (“Mubadala”) e Trafigura Ventures VIII BV, sociedade do grupo 
Trafigura (“Trafigura” e, em conjunto com Mubadala, “Investidores”). Adicionalmente em 22 de novembro de 2017 foi 
aprovada pela Assembleia Geral de Credores um aditivo ao plano original no que diz respeito à forma de venda da UPI 
Fazendas e UPI Terminais. Em 20 de julho de 2018 foi publicado o Edital do Leilão Judicial dos ativos UPI Fazendas 
e UPI Terminais. O Leilão Judicial das Fazendas foi finalizado em outubro de 2018 arrecadando o total de R$ 12.932 
Milhões. Neste sentido, em 31 de outubro de 2018, realizou-se a competente reunião de credores para apresentação 
dos resultados dos leilões, bem como para deliberação dos mesmos sobre propostas adicionais de aquisição e sobre 
o destino dos ativos não arrecadados ou objeto de propostas.  Deste modo os credores presentes deliberaram pela 
aceitação de 03 propostas de aquisição e ato contínuo, totalizando mais R$ 3 Milhões  e suspenderam a reunião de 
credores até o dia 06 de fevereiro de 2019, data na qual a reunião foi retomada e todos os imóveis ainda pertencentes 
à MMX Sudeste foram arrematados, ficando pendente de arrematação a UPI Terminais, para a qual a MMX recebeu 
uma proposta de R$ 20.000 Milhões, a qual deverá ser submetida aos acionistas das sociedades que detêm os termi-
nais objeto da UPI Terminais, para fins de manifestação acerca de do exercício do direito de preferência. A seguir os 
efeitos contábeis da receita arrecadada com a venda da UPI Fazendas:
Baixa ativos mantidos para venda UPI Terrenos (135.755.801)
Receita venda Terrenos 15.939.874
Custo comissão leiloeiro (637.595)
Prejuízo venda Terrenos (120.453.522)

Reversão impaiment UPI Terrenos 92.202.071
Resultado líquido (28.251.451)
1.2. Pedido de recuperação judicial da controladora MMX Mineração e Metálicos S.A.- Em Recuperação Judi-
cial e sua subsidiária MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial: Em 25 de novembro de 2016 a 
Companhia e sua sociedade Controlada MMX Corumbá Mineração S.A. (“MMX Corumbá”) realizaram suas respecti-
vas Assembleias Gerais Extraordinárias, nas quais os acionistas ratificaram a decisão de ajuizar Pedido de Recupera-
ção Judicial, nos termos do artigo 51 e seguintes da Lei nº 11.101/05, perante a Comarca da Capital do Estado do Rio 
de Janeiro. O Pedido foi deferido pelo Exmo. Sr. Dr. Paulo Assed Estefan, que é o juiz titular da 4ª Vara Empresarial 
da Comarca do Rio de Janeiro, em 19 de dezembro de 2016. O plano de recuperação judicial foi apresentado em 23 
de março de 2017 e a Assembleia Geral de Credores (“AGC”) foi realizada na data de 21 de março de 2019. A AGC 
da Companhia e da sua subsidiária MMX Corumbá Mineração S.A. – Em Recuperação Judicial (“MMX Corumbá” e, 
em conjunto com a Companhia, “Recuperandas”), no âmbito do Processo de Recuperação Judicial de nº 0405866-
57.2016.8.19.0001 (“AGC”). A AGC foi instalada e na ocasião foram apresentados aos credores ajustes realizados 
ao Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas. Os credores, por unanimidade, deliberaram a suspensão da 
AGE para análise de tais ajustes, com previsão de retomada da AGC para deliberação, no dia 24 de abril de 2019, 
às 14 (quatorze) horas, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no Centro de Treinamento ABERJ, localizado na Av. 
Rio Branco, n° 81, 19° andar, Centro. 1.3. A Continuidade da Companhia: No Exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018, a Companhia apresentou prejuízo acumulado, individual e consolidado, de R$ 557.029, o passivo circulante 
individual e consolidado da Companhia excedeu o ativo circulante individual e consolidado em R$ 771.326 mil e R$ 
668.795 mil, respectivamente, e apresentou patrimônio líquido negativo, individual e consolidado, de R$ 611.640 mil e 
R$ 612.811, respectivamente. Para reverter esta situação, a continuidade operacional da Companhia e de suas con-
troladas, conforme divulgado acima, depende do sucesso da conclusão dos seus respectivos planos de recuperação 
judicial, além da necessidade do aporte de recursos de novos investidores para continuar os projetos que permane-
cerão no portfólio das subsidiárias. O Plano de Restruturação iniciado em 2014 e que acabou culminando nos dois 
processos de recuperação judicial supracitados, vem sendo enfrentados pela Companhia com muito trabalho e dedi-
cação de sua equipe. Constante redução de custos e busca por alternativas de receitas vem sendo uma tarefa diária 
de toda equipe. Esta reestruturação tem como objetivo último a preservação da atividade desenvolvida pela cia, ou 
seja, a mineração. Busca-se, portanto, redimensionar a cia para que esta possa prosseguir como unidade econômica 
e, por conseguinte, possa voltar a gerar mais empregos, impostos e tributos. Isto é, objetiva-se que, após a devida 
reorganização financeira e societária, a Companhia possa retornar como uma empresa sólida, ainda que de porte 
inferior ao seu projeto inicial. Para tanto, faz-se necessário que retenha determinados bens e ativos essenciais à via-
bilização de uma estrutura, ainda que mínima, para o desenvolvimento de sua atividade econômica. Nesse contexto, 
a cia pretende manter os seguintes ativos a permitir a sua alavancagem: (i) Participação Societária na MMX Sudeste, 
notadamente o projeto greenfield de Bom Sucesso; (ii) Participação Indireta na Mineração Morro do Ipê S.A. (Serra 
Azul); e (iii) Direitos Minerários da MMX Corumbá Mineração. 1.4. Licenças: A política ambiental da Companhia e 
suas controladas tem como pré-requisito a obtenção de todas as licenças exigidas por lei para cada uma das suas 
instalações e atividades. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possui, através de suas controladas diretas e 
indiretas, a seguinte licença:

Empresa Ref. Nº Tipo Data de emissão Vigência
MMX Corumbá LO 002/91 Licença de operação 10/01/2017 4 anos
2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
a) Declaração de conformidade com as normas brasileiras e internacionais de contabilidade: As demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas da Companhia foram elaboradas tomando como base as normas brasileiras e 
internacionais de contabilidade (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpreta-
ções emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), implantados no Brasil através 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações técnicas (“ICPC”) e orientações (“OCPC”), 

aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Em 27 de março de 2019, a Administração da Companhia 
autorizou a conclusão e a divulgação dessas demonstrações. b) Base de preparação e mensuração: Em conexão 
com o plano de venda do controle dos projetos de mineração da Companhia, os ativos relacionados à MMX Corumbá 
Mineração continuam classificados como “ativos não circulantes mantidos para venda”, classificados no ativo circulan-
te para fins de demonstrações financeiras consolidadas e os investimentos nas empresas em que esses ativos estão 
registrados foram mantidos como ativo não circulante nas demonstrações contábeis da controladora. Apesar de estes 
ativos estarem disponíveis para venda por mais de doze meses, a Administração continua comprometida com o plano 
de venda dos ativos, tendo assinado a transação de arrendamento da MMX Corumbá Mineração S.A. contemplando 
documentos para aquisição futura desta empresa. Adicionalmente, para fins de apresentação da demonstração dos 
resultados, para prover uma apresentação que beneficie o entendimento a Companhia optou por não apresentar o 
resultado desses projetos em uma única linha na demonstração dos resultados, mas sim linha a linha. c) Uso de 
estimativas e julgamentos: Julgamentos, estimativas e premissas são utilizados para a mensuração e reconheci-
mento de certos ativos e passivos das demonstrações financeiras da Companhia. O uso desses fatores é condição 
imprescindível e inerente à preparação das demonstrações financeiras. A determinação dessas estimativas levou em 
consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros, notadamente 
a venda dos projetos da Companhia e outros fatores objetivos e subjetivos. Itens significativos sujeitos a estimativas 
incluem a avaliação e classificação dos ativos não circulantes mantidos para venda que, por força normativa, foram 
classificados com ativo circulante, não significando necessariamente que tais ativos serão efetivamente vendidos em 
até um ano nem tampouco que serão alienados pelos valores consignados nas demonstrações financeiras. Além 
da estimativa extremamente relevante acima comentada, outras estimativas relevantes são a seleção de vida útil 
do ativo imobilizado, a avaliação do valor recuperável de ativos e a avaliação de recuperação dos créditos fiscais. A 
liquidação das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes 
dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 
A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. d) Redução ao valor recuperável de 
ativos: A Administração revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou 
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de 
seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, 
é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável 
de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o 
valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados 
ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de ca-
pital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que 
possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras 
e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com 
base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. e) 
Consolidação: As demonstrações contábeis consolidadas incluem as informações contábeis das seguintes investidas 
(exceto as coligadas, que não são consolidadas): 

Mensagem da Administração 
O resultado do ano de 2018 foi negativo em R$ 110 milhões. Durante este ano a Companhia permaneceu comprome-
tida com o cumprimento do plano de recuperação judicial da MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial 
(“MMX Sudeste”), bem como com a aprovação do plano de recuperação judicial da Companhia e da MMX Corumbá 
Mineração S.A (“MMX Corumbá”). Em relação à MMX Sudeste, em 20 de julho de 2018 foi publicado o Edital do Leilão 
Judicial dos ativos UPI Fazendas e UPI Terminais. O Leilão Judicial das Fazendas foi finalizado em outubro de 2018 
sendo realizado a competente reunião de credores que deliberaram pela aceitação de 03 propostas de aquisição e 
ato contínuo, totalizando mais R$ 3.006 Milhões e suspenderam a reunião de credores até o dia 06 de fevereiro de 
2019, data na qual a reunião foi retomada e todos os imóveis ainda pertencentes à MMX Sudeste foram arrematados. 
Desta forma a única pendência para o plano de recuperação judicial da MMX Sudeste ficou sendo a arrematação 
da UPI Terminais, para a qual a MMX recebeu uma proposta de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a qual 
deverá ser submetida aos acionistas das sociedades que detêm os terminais objeto da UPI Terminais. Em relação 
à Companhia e sua subsidiária MMX Corumbá, em 21 de março de 2019 a Assembleia de Credores da Companhia 
foi realizada e na ocasião foram apresentados aos credores ajustes realizados ao Plano de Recuperação Judicial 
das Recuperandas. Os credores, por unanimidade, deliberaram a suspensão da AGE para análise de tais ajustes, 
com previsão de retomada da AGC para deliberação, no dia 24 de abril de 2019. A Continuidade da Companhia: 
O Plano de Restruturação iniciado em 2014 e que acabou culminando nos dois processos de Recuperação Judicial 

supracitados, vem sendo enfrentados pela cia com muito trabalho e dedicação de sua equipe. Constante redução de 
custos e busca por alternativas de receitas vem sendo uma tarefa diária de toda equipe. Esta reestruturação tem como 
objetivo último a preservação da atividade desenvolvida pela Companhia, ou seja, a mineração. Busca-se, portanto, 
redimensionar a Companhia para que esta possa prosseguir como unidade econômica e, por conseguinte, possa 
voltar a gerar mais empregos, impostos e tributos. Isto é, objetiva-se que, após a devida reorganização financeira e 
societária, a mesma possa retornar como uma empresa sólida, ainda que de porte inferior ao seu projeto inicial. Para 
tanto, faz-se necessário que retenha determinados bens e ativos essenciais à viabilização de uma estrutura, ainda 
que mínima, para o desenvolvimento de sua atividade econômica. Nesse contexto, a Companhia pretende manter os 
seguintes ativos a permitir a sua alavancagem: (i) Participação Societária na MMX Sudeste, notadamente o projeto 
greenfield de Bom Sucesso; (ii) Participação Indireta na Mineração Morro do Ipê S.A. (Serra Azul); e (iii) Direitos Mine-
rários da MMX Corumbá Mineração. Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução nº 480/09, 
de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com a opinião expressa no parecer 
dos Auditores Independentes, datado em 11 de junho de 2017, relativo às Demonstrações Financeiras (Individual e 
Consolidado) do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.  Rio de Janeiro, 27 de março de 2019. Clovis Paes de 
Carvalho - Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores - Renato Abranches de Almeida - Diretor.



n Monitor Mercantil 22 Financeiro Sexta-feira, 29 de março de 2019

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Em recuperação judicial e sociedades controladas

CNPJ nº 02.762.115/0001-49 
Participação (%)

Capital social Capital votante
Sede

Atividade  
principal2018 2017 2018 2017

Controladas diretas 
MMX Corumbá Mineração S.A. (“MMX Corumbá”) 95,03 95,03 95,03 95,03 Brasil Minério de ferro
MMX Sudeste Mineração S.A.- Em recuperação judicial  
 (“MMX Sudeste”) 99,99 99,99 99,99 99,99 Brasil Minério de ferro
MMX Corumbá Indústria e Comercio de Minérios Ltda.
 (“MMX Metálicos”) 100,00 100,00 100,00 100,00 Brasil Minério de ferro
Porto Sudeste Participações S.A. 99,99 99,99 99,99 99,99 Brasil Operação portuária
Coligadas Indiretas
Terminal de Cargas Sarzedo Ltda.(“Terminal Sarzedo”) 22,22 22,22 22,22 22,22 Brasil Logística
Terminal de Cargas Paraopeba Ltda. (“TCP”) 22,22 22,22 22,22 22,22 Brasil Logística
Porto Sudeste do Brasil S.A (“Porto Sudeste”) 1,55 1,55 1,55 1,55 Brasil Operação portuária
Santa Duna Empreendimentos e Participações S.A. 7,1 7,1 7,1 7,1 Brasil Empreendimentos
As controladas diretas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição ou constituição, sendo esta a 
data na qual a Companhia obteve o controle, e continuam a ser consolidadas até a data em que esse controle deixe 
de existir. As demonstrações financeiras das controladas são elaboradas para o mesmo período de divulgação que 
o da controladora, utilizando políticas contábeis consistentes. A Porto Sudeste do Brasil S.A. é empresa coligada da 
Porto Sudeste Participações S.A e o Terminal Sarzedo e o Terminal de Cargas Paraopeba são empresas coligadas da 
MMX Sudeste. As demonstrações financeiras dessas coligadas são avaliadas pelo método de equivalência patrimo-
nial e, portanto, não são consolidadas às demonstrações da Companhia. Descrição dos principais procedimentos 
de consolidação: (a) Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas; (b) 
Eliminação dos saldos das contas de investimentos e correspondentes participações no capital e lucros (prejuízos) 
acumulados das empresas controladas; (c) A participação dos acionistas não controladores, que representa a parcela 
do resultado do exercício e patrimônio líquido que não são detidos pelo grupo, é apresentada separadamente da 
demonstração do resultado consolidada e dentro do grupo do patrimônio líquido no balanço patrimonial consolidado, 
em separado no patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora; (d) Eliminação dos saldos de receitas e 
despesas, bem como dos lucros não realizados decorrentes de negócios entre as empresas. Perdas não realizadas 
são eliminadas da mesma maneira, mas apenas quando não há evidências de problemas de recuperação dos ativos 
relacionados; (e) Os saldos das transações intercompanhias são eliminados e as participações que cabem aos demais 
acionistas são destacadas no balanço patrimonial; e (f) Alterações no percentual de participação em controladas que 
não resultem em perda e/ou ganho de controle são registradas no patrimônio líquido. Conciliação do patrimônio 
líquido e prejuízo da controladora e do consolidado:

Patrimônio líquido Lucro/(Prejuízo) do exercício
2018 2017 2018 2017

Controladora (611.640) (501.529) (110.111) (28.100)
Participação de não controladores (1.173) 299 (1.470) 301
Consolidado (612.813) (501.230) (111.581) (27.799)
3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS E ESTIMATIVAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia, subsidiárias e coligadas são: 3.1. Operações descontinua-
das e ativos mantidos para venda: Os ativos classificados como mantidos para venda são mensurados com base no 
menor valor entre o valor contábil e o valor justo, deduzido dos custos de venda, e essa classificação ocorre apenas 
quando a venda for altamente provável e o grupo de ativo ou de alienação estiver disponível para venda imediata na sua 
condição atual. A Administração deve comprometer-se com a venda dentro de um ano a partir da data de classificação. 
Ativos e passivos classificados como mantidos para venda são apresentados separadamente como itens circulantes no 
balanço patrimonial. 3.2. Ativos financeiros e passivos financeiros: a) Ativos financeiros: Classificação: No reco-
nhecimento inicial, o Grupo classifica um ativo financeiro como mensurado ao: (i) custo amortizado; (ii) valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes (“FVOCI”); ou (iii) valor justo por meio do resultado (“FVTPL”). Um ativo financei-
ro é mensurado ao custo amortizado se satisfizer ambas as condições a seguir: (i) o ativo é mantido dentro de um mo-
delo de negócios com o objetivo de coletar fluxos de caixa contratuais; e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro dão 
origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor 
principal em aberto. Um ativo financeiro é mensurado no FVOCI somente se satisfizer ambas as condições a seguir: (i) 
o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é alcançado tanto pela coleta de fluxos de caixa con-
tratuais como pela venda de ativos financeiros; e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas es-
pecíficas, a fluxos de caixa que representam pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto. Todos 
os outros ativos financeiros são classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado. Adicionalmente, no 
reconhecimento inicial, a Companhia pode, irrevogavelmente, designar um ativo financeiro, que satisfaça os requisitos 
para ser mensurado ao custo amortizado, ao FVOCI ou mesmo ao FVTPL. Essa designação possui o objetivo de eliminar 
ou reduzir significativamente um possível descasamento contábil decorrente do resultado produzido pelo respectivo ati-
vo. Reconhecimento e mensuração: As compras e as vendas de ativos financeiros são reconhecidas na data da nego-
ciação. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos 
os ativos financeiros não classificados como ao valor justo reconhecido no resultado. Os ativos financeiros ao valor justo 
reconhecidos no resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à 
demonstração do resultado no período em que ocorrerem. O valor justo dos investimentos com cotação pública é base-
ado no preço atual de compra. Se o mercado de um ativo financeiro não estiver ativo, a Companhia estabelece o valor 
justo por meio 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, privilegiando informações de mercado e minimizando o uso de informações geradas 
pela Administração. Ativos financeiros disponíveis para venda: Os ativos financeiros disponíveis para venda são 
aqueles ativos financeiros não derivativos que não são classificados como: (a) empréstimos e recebíveis, (b) investimen-
tos mantidos até o vencimento ou (c) ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado. Esses ativos financeiros 
podem incluir instrumentos patrimoniais e títulos de dívida. Após mensuração inicial, ativos financeiros disponíveis para 
venda são mensurados a valor justo, com ganhos e perdas não realizados reconhecidos diretamente dentro dos outros 
resultados abrangentes até a baixa do investimento, com exceção das perdas por redução ao valor recuperável, dos 
juros calculados utilizando o método de juros efetivos e dos ganhos ou perdas com variação cambial sobre ativos mone-
tários que são reconhecidos diretamente na demonstração do resultado do exercício. Quando o investimento é baixado 
ou quando for determinada perda por redução ao valor recuperável, os ganhos ou as perdas cumulativas anteriormente 
reconhecidas em outros resultados abrangentes devem ser reconhecidos no resultado. Valor recuperável (impairment) 
de ativos financeiros – ativos mensurados ao custo amortizado: O Grupo avalia no final de cada período de relatório 
se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros esteja deteriorado. Os critérios utiliza-
dos pelas Companhias do grupo para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) difi-
culdade financeira significativa do emissor ou tomador; (ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou atraso nos 
pagamentos de juros ou de principal; (iii) probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização financeira; e (iv) 
extinção do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de problemas financeiros. Desreconhecimento de ativos 
financeiros: Um ativo financeiro é baixado principalmente quando: (i) os direitos de receber fluxos de caixa do ativo 
expirarem; e (ii) a Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação 
de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de 
“repasse”; e (a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo; ou (b) a Com-
panhia não transferiu e não reteve substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o 
controle sobre esse ativo. Quando a Companhia tiver transferido seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo, ou 
tiver executado um acordo de repasse e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos e benefícios 
relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da Companhia com esse ativo. b) Pas-
sivos financeiros: Reconhecimento e mensuração: Um passivo financeiro é classificado como mensurado pelo valor 
justo por meio do resultado caso seja definido como mantido para negociação ou designado como tal no momento do 
seu reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses passivos 
financeiros são mensurados pelo valor justo e eventuais mudanças no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividen-
dos, são reconhecidas no resultado do exercício. Os passivos financeiros da Companhia, que são inicialmente reconhe-
cidos a valor justo, incluem: (i) Fornecedores; (iii) Empréstimos (iv) Instrumentos financeiros derivativos e (v) outras 
contas a pagar. Os referidos passivos financeiros são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. Men-
suração subsequente: Após o reconhecimento inicial, empréstimos, fornecedores e contas a pagar são mensurados 
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Custos de empréstimos: Os 
custos de empréstimos atribuídos à aquisição, construção ou produção de um ativo que, necessariamente, demanda um 
período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos são capitalizados como parte do 
custo destes ativos. Custos de empréstimos são juros e outros custos em que a Companhia incorre em conexão com a 
captação de recursos. Desreconhecimento de passivos financeiros: Um passivo financeiro é baixado quando a obri-
gação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo 
mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente alte-
rados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, 
sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado. Instrumentos 
financeiros - apresentação líquida: Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, 
e somente se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se houver a 
intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Valor justo de instrumentos 
financeiros: O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros organizados é 
determinado com base nos preços de compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do balanço, sem 
dedução dos custos de transação. O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é 
determinado utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas podem incluir o uso de transações recentes de mercado 
(com isenção de interesses); referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; análise de fluxo de caixa 
descontado ou outros modelos de avaliação. Ativos não-financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros 
da Companhia são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. 
Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. No caso de ágio e ativos intangíveis com 
vida útil indefinida ou ativos intangíveis em desenvolvimento que ainda não estejam disponíveis para uso, o valor recu-
perável é estimado todo ano na mesma época. O valor recuperável de um ativo ou Unidade Geradora de Caixa (UGC) é 
o maior entre o valor em uso e o valor justo, menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa 
futuros estimados são descontados aos seus valores presentes por taxa de desconto antes de impostos que reflita as 
condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. Uma 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida, no resultado do exercício, caso o valor contábil de um ativo ou 
sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. Perdas no valor recuperável relacionadas às UGCs são alocadas ini-
cialmente para reduzir o valor contábil de qualquer ágio alocado, e então, se ainda houve perda remanescente, para 
reduzir o valor contábil dos outros ativos. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não é revertida. 
Quanto a outros ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em exercícios anteriores são avaliadas a cada data 
de apresentação para quaisquer indicações de que a perda tenha aumentado, diminuído ou não mais exista. Uma perda 
de valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para determinar o valor recuperável, sendo 
o limite da reversão o valor contábil, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido re-
conhecida. 1.3. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários: Os equivalentes de caixa são mantidos 
pela Companhia com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros 
fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um mon-
tante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investi-
mento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três 
meses ou menos, a contar da data da contratação. 3.4. Moeda estrangeira: As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia e subsidiárias. As transações 
em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data da transação. 
Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconvertidos à taxa de câmbio da moeda 
funcional em vigor na data do balanço. 3.5. Estoques: Os estoques são avaliados ao custo ou valor líquido realizável, 
dos dois o menor, custo médio de aquisição ou de produção, reduzido por provisão para perda ao valor realizável líquido, 
quando aplicável. O custo dos estoques inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos estoques. 
No caso de estoques acabados, o custo inclui os gastos gerais de fabricação baseadas na capacidade normal de opera-
ção. 3.6. Investimentos: Os investimentos da Companhia em suas controladas e coligadas são contabilizados com base 
no método da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras individuais. Os investimentos nas coligadas se 
mantêm refletido por equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras consolidadas. Com base no método da 
equivalência patrimonial, os investimentos nas controladas e coligadas são contabilizados no balanço patrimonial da 
controladora ao custo, adicionado das mudanças após a aquisição da participação societária na controlada ou coligada. 
O ágio, se houver, é incluído no valor contábil do investimento, não sendo amortizado. Nas demonstrações financeiras 
consolidadas, o ágio é reclassificado para o ativo intangível. A demonstração do resultado reflete a parcela dos resulta-
dos das operações das controladas e coligada, e mudanças diretamente reconhecidas no patrimônio são refletidas, 
quando aplicável, na demonstração das mutações do patrimônio líquido da controladora. A Companhia determina se é 
necessário reconhecer perda adicional em relação ao valor recuperável do investimento em suas investidas. Se aplicá-
vel, a Companhia calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recupe-
rável do investimento e o valor contábil e reconhece esse montante na demonstração dos resultados. Quando ocorrer 
perda de controle ou influência significativa sobre controladas e coligada, a Companhia avalia e reconhece o investimen-
to neste momento a valor justo. 3.7. Imobilizado: O imobilizado é apresentado ao custo de aquisição, formação ou 
construção, adicionado dos juros e demais encargos financeiros incorridos durante a construção ou desenvolvimento de 
projetos, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso. Um 
item do imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso 
ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo são incluídos na demonstração do resultado no exercício 
em que o ativo for baixado. Os gastos incorridos com manutenção e reparo são capitalizados somente se os benefícios 
econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores mensurados de forma confiável, enquanto que os 
demais gastos são registrados diretamente na demonstração do resultado quando incorridos. Depreciação: O valor re-
sidual, a vida útil estimada e o método de depreciação destes ativos são revisados anualmente no encerramento do 
exercício e ajustados prospectivamente, quando necessário. A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é 
o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação de bens do imobilizado 
é calculada pelo método linear levando em consideração a vida útil-econômica desses bens, como segue:

Vida útil
Máquinas e equipamentos 10 anos
Edificações e benfeitorias 25 anos
Instalações 20 anos
Outros componentes 5 anos
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, não ocorreram mudanças significativas nas vidas úteis dos ativos 
da Companhia. 3.8. Intangíveis: Direitos minerários: Avaliados pelo valor de custo de aquisição dos direitos minerá-
rios e sujeitos a testes de recuperação. A amortização é calculada pelo período de vida útil estimado das minas com 
base na relação obtida entre a produção efetiva e o montante total das reservas provadas e prováveis.

Custo para retirada de ativos e reflorestamento: São representados pelos custos que o Grupo MMX terá para recom-
por as áreas quando os direitos de exploração terminarem. Os gastos ligados à retirada de ativos são amortizados pela 
vida útil do ativo de longo prazo com base no método das unidades produzidas. 3.9. Demais ativos e passivos circu-
lantes e não circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo 
é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um even-
to passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de 
curto prazo, quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, 
são ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente é calculado levando-se em consideração os fluxos de 
caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. 3.10. Em-
préstimos e financiamentos: São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transa-
ção e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. As 
taxas pagas no estabelecimento dos empréstimos e financiamentos são reconhecidas como custos da transação dos 
mesmos. 3.11. Arrendamento mercantil: Arrendamentos mercantis para os quais a Companhia não transfere subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios da posse do ativo são classificados como arrendamentos mercantis operacio-
nais. Custos diretos iniciais incorridos na negociação de arrendamentos mercantis operacionais são adicionados ao 
valor contábil do ativo locado e reconhecidos ao longo do prazo do arrendamento com base semelhante à receita de 
aluguel. Aluguéis contingentes são reconhecidos como receita ao longo do tempo em que eles são auferidos. 3.12. 
Obrigações ligadas à retirada de ativos e reflorestamento: Essa provisão tem como objetivo a formação de valores 
de longo prazo, para o uso financeiro no futuro, no momento de encerramento do ativo, e refere-se, basicamente, ao 
fechamento de mina, com a finalização das atividades minerárias e desativação dos ativos vinculados à mina. O cálcu-
lo dessa provisão inicia-se com a avaliação das condições do ativo no momento da provisão. O passo seguinte consis-
te na formação dos montantes a serem descontados a valor presente pela taxa de juros antes do imposto de renda que 
reflita a avaliação das condições de mercado vigentes e dos riscos específicos associados ao ativo a ser desativado. 
Por fim, o montante a valor presente é registrado contabilmente. A revisão dos cálculos dessa provisão acontece ao 
final de cada exercício, se um novo ativo existir, ou se a situação no momento indicar uma necessidade de revisão da 
provisão. A provisão é constituída inicialmente com o registro de um passivo de longo prazo com contrapartida no item 
do ativo correspondente. O passivo de longo prazo é atualizado financeiramente, e registrado contra o resultado do 
exercício, na despesa financeira. O ativo é depreciado linearmente pela vida útil do bem principal, e registrado contra o 
resultado do exercício. 3.13. Tributação: Impostos sobre vendas e serviços: As receitas de vendas e serviços estão 
sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas: • Programa de Integração Social 
(PIS) 0,65% e 1,65%; • Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 3,0% e 7,65%; • Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - de 7% a 19% (grande parte das vendas de minério de ferro no 
mercado interno está amparada pelo diferimento do ICMS nos Estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul). Esses 
encargos são apresentados como deduções de vendas na demonstração do resultado. Imposto de renda e contribui-
ção social: Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor 
recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para 
calcular o montante são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço nos países em 
que o Grupo opera e gera receita tributável. Imposto de renda e contribuição social correntes relativos a itens reconhe-
cidos diretamente no patrimônio líquido são reconhecidos no patrimônio líquido. A Administração periodicamente avalia 
a posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando 
apropriado. Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e 
passivos e seus valores contábeis. Os impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias 
dedutíveis, créditos e perdas tributários não utilizados, na extensão em que seja provável que o lucro tributável esteja 
disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas, e créditos e perdas tributários não 
utilizados possam ser utilizados. Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias 
temporárias. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do balanço, sendo o saldo mantido 
na extensão em que sua recuperação seja provável, com base nos lucros tributáveis futuros. Impostos diferidos ativos 
e passivos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou 
o passivo liquidado. Impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos quando relacionados à mesma 
entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária. 3.14. Provisões (incluindo provisão para litígios e de-
mandas judiciais): Provisões são reconhecidas quando há obrigação presente (legal ou não formalizada) em conse-
quência de evento passado, e é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma 
estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão 
seja reembolsado, no todo ou em parte, o reembolso é reconhecido como ativo separado, mas apenas quando o reem-
bolso for praticamente certo. A Companhia reconhece provisão para causas cíveis, trabalhistas e tributárias e ambien-
tais quando a probabilidade de perda destas é provável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das 
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e 
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e 
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de 
inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A liqui-
dação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos 
registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Ad-
ministração da Companhia revisa suas estimativas e premissas em bases anuais. 3.15. Reconhecimento de receita: 
Receita de venda de minério: A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos 
serão gerados para a Companhia e quando possam ser mensuradas de forma confiável. A receita é mensurada com 
base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre 
vendas. A Companhia avalia as transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está 
atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal em todos os seus contratos de 
receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de receita: A 
receita de venda de minério é reconhecida quando os riscos e benefícios significativos da propriedade são transferidos, 
o que para venda no mercado interno ocorre no momento do carregamento do minério para os clientes, considerando 
um percentual de perda no processo, e para venda no mercado externo ocorre no momento do carregamento das em-
barcações para transporte. Receita de juros: Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e 
ativos financeiros que rendem juros, classificados como disponíveis para venda, a receita ou despesa financeira é 
contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros 
estimados de caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto, quan-
do aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica receita fi-
nanceira, na demonstração do resultado. 3.16. Resultado por ação: O lucro ou prejuízo por ação é feito através da 
divisão do lucro ou prejuízo do exercício, atribuído aos detentores de ações ordinárias, pela quantidade média de ações 
ordinárias durante o exercício, mais a quantidade média ponderada de ações ordinárias que seriam emitidas na conver-
são de todas as ações ordinárias potenciais diluídos em ações ordinárias. 3.17. Julgamentos, estimativas e premis-
sas contábeis significativas: A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Administra-
ção faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, 
ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. 
Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas pode levar a resultados que requeiram um ajuste signifi-
cativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Itens relevantes sujeitos a julgamentos, esti-
mativas e premissas significativas são: valor justo de instrumentos financeiros, reconhecimento e análise de recupera-
bilidade de créditos fiscais, vida útil do ativo imobilizado e intangível, ativos não circulantes mantidos para venda, perda 
por redução ao valor recuperável de ativos e provisão para litígios e demandas judiciais. 3.18. Informações por seg-
mento de negócios: Segmentos operacionais são reportados de forma consistente com a estrutura organizacional e 
com relatórios internos fornecidos ao principal tomador de decisões operacionais (Chief Operating Decision-Maker - 
CODM, identificado como o Diretor-Presidente da Companhia), responsável por alocar recursos e avaliar o desempe-
nho da Companhia. Para fins de administração, a Companhia é dividida em unidades de negócio, com base nos servi-
ços, nos segmentos operacionais (i) Sistema Sudeste, (ii) Sistema Corumbá e (iii) corporativo. 3.19. Demonstrações 
dos fluxos de caixa e do valor adicionado: As demonstrações do valor adicionado foram preparadas e estão apre-
sentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. A apresentação das 
demonstrações do valor adicionado é requerida pela Legislação Societária Brasileira para Sociedades por Ações de 
Capital Aberto e é apresentada como informação suplementar para fins de IFRS. 3.20. Pronunciamentos novos ou 
revisados aplicados pela primeira vez em 2018:   Em 1º de janeiro de 2018 entraram em vigor o CPC 48 (IFRS 9) - 
Instrumentos Financeiros e o CPC 47 (IFRS 15) - Receitas de Contratos com Clientes, a saber: 3.20.1. CPC 48 (IFRS 
9) Instrumentos Financeiros: O CPC 48 (IFRS 9) substituiu as orientações existentes na CPC 38 (IAS 39) Instrumen-
tos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. O CPC 48 (IFRS 9) incluiu novos modelos para a classificação e 
mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros e 
contratuais, como também novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova norma manteve as orientações 
existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos financeiros do CPC 38 (IAS 39). Com a vi-
gência da referida norma, a classificação passou a ser baseada no modelo de negócios pelo qual um ativo financeiro é 
gerenciado pelos seus fluxos de caixa contratuais. A nova norma preservou parte dos requisitos da norma anterior para 
a classificação de passivos financeiros. As alterações substanciais na classificação do valor justo estão apresentadas 
a seguir: (i) a parcela da alteração no justo valor que é atribuível a alterações no risco de crédito do passivo é apresen-
tada em outros resultados abrangentes; e (ii) a parcela remanescente da variação no valor justo é apresentada no re-
sultado do exercício. A Administração da Companhia avaliou os impactos da adoção do CPC 48 (IFRS 9) em suas 
operações e não identificou impactos significativos. A classificação de instrumentos financeiros de acordo com a nova 
norma está assim demonstrada:

Ativo / Passivo Financeiro Classificação anterior Classificação IFRS 9
Caixa e equivalentes de caixa Valor justo por meio do resultado Valor justo por meio do resultado
Contas a receber de clientes e  

outros recebíveis Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Fornecedores e outras contas a pagar Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Contas a pagar a partes relacionadas Empréstimos e recebíveis Custo amortizado

Empréstimos Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
3.20.2. CPC 47 (IFRS 15) Receita de Contrato com Cliente O CPC 47 (IFRS 15) introduziu uma estrutura abrangente 
para determinar se e quando uma receita é reconhecida e por quanto a receita é mensurada. O CPC 47 (IFRS 15) substi-
tuiu as normas vigentes para o reconhecimento de receitas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Con-
tratos de Construção e as correspondentes interpretações. A Administração da Companhia analisou as suas operações 
com base no modelo de cinco etapas definido por esta nova norma e não identificou impactos significativos. A Nota 3.15 
acima descreve os diferentes tipos de receita da Companhia e a forma de reconhecimento de cada uma destas receitas. 
3.21. Novas normas, revisões e interpretações emitidas que ainda não estavam em vigor em 31 de dezembro de 
2018: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2019. A Companhia 
não adotou antecipadamente essas alterações na preparação das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018 e planeja, se aplicável, adotar estas normas no curso normal de adoção e espera-se que as seguintes 
normas não tenham um impacto significativo nas demonstrações contábeis no período de adoção inicial. 
4. IMPOSTOS A RECUPERAR OU COMPENSAR
Os impostos a recuperar ou compensar estão demonstrados pelo valor líquido de eventuais perdas na realização e assim 
se apresentam:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS - - 14.489 14.489
Imposto de renda e contribuição social 29.804 29.174 41.464 42.341
Imposto de renda retido na fonte – IRRF 3.180 2.640 11.723 10.190
Pis e Cofins - - 78.049 77.867
Outros - - 428 549

32.984 31.814 146.153 145.436
Provisão para perdas de realização e Redução a Valor Recuperável (4.609) (4.616) (106.418) (94.457)
Transferência de ativos mantidos para venda (Nota 7) - - (2.037) (8.597)

28.375 27.198 37.698 42.382
Circulante 2.462 2.799 1.627 8.589
Não circulante 25.913 24.399 36.071 33.793
A realização dos créditos tributários de curto prazo se dará principalmente com a compensação dos impostos retidos 
de folha de pagamento, impostos incidentes sobre a prestação de serviços e Impostos sobre Operações Financeiras 
(IOF). O ativo não circulante é composto, principalmente, por créditos de imposto de renda, contribuição social e im-
posto de renda retido na fonte. A Companhia está engajada em trabalhar na realização dos créditos de longo prazo, e 
tem a política de provisionar para perda todos aqueles que julga não ser possível a realização.
5. ATIVOS MANTIDOS PARA VENDA
Entre os anos de 2013 e 2014, a Companhia destinou para venda seus projetos de mineração e a participação não con-
troladora no Porto Sudeste S.A. Com a conclusão da venda dos ativos minerários da controlada MMX Sudeste Mineração 
S.A. – Em Recuperação Judicial, conforme detalhado na nota 1, esta foi retirada da classificação Ativos não circulantes 
mantidos para venda. Não há contrato de caráter irrevogável e irretratável que garanta que a venda dos projetos de mine-
ração e participação não controladora no Porto Sudeste S.A. serão efetivadas nas datas e pelos valores consignados nas 
demonstrações financeiras. Esses ativos estão mantidos pelo valor de custo decrescido do impairment já reconhecido. 
A seguir são apresentadas as principais rubricas e os montantes mantidos para venda (Consolidado):

Movimentação do 
exercício Por sistema

 
Saldo 

 de 2017
Movi- 

mentação 2018
Sistema 
Sudeste

Sistema 
Corumbá

Investi- 
mentos 

mantidos 
para venda

Elimi- 
nações Total

Ativo
Circulante 17.697 (10.581) 7.116 - 7.116 - - 7.116
Caixa 3.589 (3.297) 292 - 292 - - 292
Contas a receber 161 (21) 140 - 140 - - 140
Impostos a recuperar 7.510 (7.062) 448 - 448 - - 448
Estoques 5.754 - 5.754 - 5.754 - - 5.754
Outros 683 (201) 482 - 482 - 482
Não circulante 1.141 502 1.643 - 40.219 - (38.576) 1.643
Impostos a recuperar 1.087 502 1.589 - 1.589 - - 1.589
Partes relacionadas - - - - 38.576 - (38.576) -
Outros 54 - 54 - 54 - - 54
Imobilizado 55.847 (43.554) 12.293 3.547 8.746 - - 12.293
Ativos mantidos para venda 74.685 (53.633) 21.052 3.547 56.081 - (38.576) 21.052
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Em recuperação judicial e sociedades controladas

CNPJ nº 02.762.115/0001-49 
Movimentação do exercício Por sistema

 
Saldo 

de 2017

Movi- 
men- 
tação 2018

Sistema 
Sudeste

Sistema 
Corumbá

Investi-
mentos 
manti- 

dos para 
venda

Elimi- 
nações Total

Passivo
Circulante 3.999 38.070 42.069 - 42.402 - (333) 42.069
Fornecedores 1.225 (171) 1.054 - 1.054 - - 1.054
Impostos e contribuições a recolher 2.056 38.902 40.958 - 40.958 - - 40.958
Partes relacionadas - - - - 333 - (333) -
Outros 718 (661) 57 - 57 - - 57
Não circulante 48.233 (12.408) 35.825 - 35.825 - - 35.825
Impostos e contribuições a recolher 15.350 (15.350) - - - - - -
Obrigações ligadas a retiradas de
 ativos e reflorestamento 30.631 2.942 33.573 - 33.573 - - 33.573
Provisão para contingências 2.252 - 2.252 - 2.252 - - 2.252
Passivos relacionados a ativos 
 líquidos mantidos para venda 52.232 25.662 77.894 - 78.227 - (333) 77.894
Ativos líquidos mantidos para venda 22.453 (79.295) (56.842) 47.101 (22.146) - (38.243)) (56.842)
O resultado do período referente aos ativos e passivos mantidos para venda é apresentado a seguir:

Controladora
2018 2017

Resultado de equivalência patrimonial (Nota6) (7.087) 5.763
Provisão para patrimônio líquido negativo - -
Prejuízo do período seis meses dos investimentos mantidos para venda (7.087) 5.763

Consolidado
2018 2017

Receita líquida operacional (386) (19)
Despesas gerais e administrativas (Nota 17) (4.557) (2.315)
Outras receitas ou despesas operacionais 2.979 8.616
Receitas financeiras (Nota 17) 2.681 3.824
Despesas financeiras (Nota 17) (29.669) (3.689)
Impostos (650) (351)
Prejuízo do período dos investimentos mantidos para venda (29.602) 6.066
Os resultados estão detalhados na Nota 17. 
• Lucro líquido/(prejuízo) por ação no período referente aos ativos mantidos para venda:

Controladora
2018 2017

Básico e diluído (em R$) (4,56258) 0,93496
(4,56258) 0,93496

• Os fluxos de caixa líquidos incorridos são:
Consolidado

2018 2017
Fluxo de caixa dos ativos mantidos para venda
Caixa líquidos gerados pelas atividades operacionais (3.297) (6.343)
Caixa líquido gerado pelos ativos mantidos para venda (3.297) (6.343)
Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixas - -
Aumento líquido/(redução) no caixa e equivalentes de caixas (3.297) (6.343)
Demonstração do aumento de caixa e equivalentes de caixas
No início do período 3.589 9.932
No fim do período 292 3.589
Aumento no caixa e equivalentes de caixa (3.297) (6.343)
6. INVESTIMENTOS
Movimentação dos investimentos:

Controladas 2017
Equivalência  

patrimonial 2018
MMX Metálicos - - -
MMX Corumbá 7.160 (7.087) 73
MMX Sudeste - - -
Porto Sudeste Participações - - -
MMX Áustria - - -
Gaboard - - -
Santa Duna Empreendimentos e Participações S.A 4.993 - 4.993
Royalties a receber Santa Duna Empreendimentos e Participações S.A 4.798 - 4.798

16.951 (7.087) (9.864)
Em 31 de dezembro, os saldos dos investimentos na controlada Corumbá permaneceram classificados como mantidos para venda. 
Movimentação do passivo a descoberto: Em 31 de dezembro de 2018, a MMX Sudeste Mineração S.A. em Recu-
peração Judicial, a MMX Metálicos Corumbá e a MMX Corumbá S.A. em Recuperação Judicial apresentaram patri-
mônio líquido negativo. 

Passivo a descoberto
Controladas 2017 Movimentação 2018
MMX Metálicos (66.389) (4.702) (71.091)
MMX Sudeste (72.994) (32.538) (105.532)
MMX Corumbá - (21.045) (21.045)

(139.383) (58.285) (197.668)
Participações societárias: Informações sobre as controladas

2018

Partici- 
pação (%)

Quantida-
de ações/

quotas(mil) Ativo Passivo

Patrimônio 
líquido (passivo 

 a descoberto)
Receita 
líquida

Resultado 
do período

Controladas diretas
MMX Corumbá 95,03 710.841 56.081 78.227 (22.146) 2.699 (29.603)
MMX Minérios 100,00 482.155 36.230 107.322 (71.092) - (4.702)
MMX Sudeste 99,99 2.535.412.958 148.302 253.834 (105.532) - (32.538)
Porto Sudeste Participações 99,99 999 1 - 1 - -
7. IMOBILIZADO

Controladora

Edifícios e 
benfeitorias

Insta- 
lações

Máquinas 
e equipa-

mentos
Terre-

nos

Adianta-
mentos 

 a fornece-
dores Outros Total

Custo
Saldo em 1º de janeiro de 2017 624 - 496 - - 475 1.595
Baixa - - - - - - -
Depreciação no exercício - - - - - (437) (437)
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2017 624 - 496 - - 38 1.158
Depreciação no exercício - - (36) - - (38) (74)
Redução ao Valor Recuperável (624) - (460) - - - (1.084)
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2018 - - - - - - -

Consolidado

Edifícios  
e benfei- 

torias
Insta-

lações

Máqui-
nas e 

equipa-
mentos

Terre-
nos

Adianta-
mentos 

 a forne- 
cedores

Obras 
em an-

damento Outros Total
Custo
Saldo em 1º de janeiro de 2017 624 - 496 - - - 475 1.595
Baixas - - - - (666) - (6.692) (7.358)
Transferências - - - - - - - -
Depreciação no exercício - - - - - - (436) (436)
Redução ao valor recuperável - - - - 666 - 6.691 7.357
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2017 624 - 496 - - - 38 1.158
Adições - - - - 495 - - -
Baixas - - - - - - - -
Depreciação no exercício - - (36) - - - (38) (74)
Redução ao valor recuperável (624) - (460) - (495) - - (1.579)
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2018 - - - - - - - -
Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia reconheceu Impairment do saldo residual do ativo da MMX Mineração e 
Metálicos S.A, no valor de R$ 1.084. 
8. PARTES RELACIONADAS
A Companhia e suas controladas firmaram em 26 de março de 2007 um contrato Master de Mútuos Intercompany, 
entre si e com pessoas ligadas, cujas operações são documentadas na forma de notas de negociação que determinam 
entre as partes envolvidas, o valor, a taxa de juros e o índice de correção, equivalente a 101% do CDI, bem como o 
prazo de pagamento, que varia entre 180 e 360 dias. a) Saldos com partes relacionadas:

Controladora
Ativo Passivo

Outras Contas  
a receber

Notas de 
 débito (i) Mútuos (i)

Notas de débito 
(i) Mútuos (i)

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
MMX Sudeste - - 27.021 27.021 36.655 35.113 - - 5.586 5.303
MMX Corumbá - - - - - - 34 - 32.393 26.474
MMX Minérios - - - - - - 502 502 32.860 31.041
GVA 60.263 60.263 - - - - -
Outros - - - - - - - - 15.051 14.226

60.263 60.263 27.021 27.021 36.655 35.113 536 502 85.890 77.044
(i) Os saldos de rateio de despesas compartilhadas são relativos a serviços compartilhados cobrados através de rateio 
de despesas da controladora MMX para suas controladas; (ii) Em 25 de setembro de 2015, os antigos acionistas da 
GVA Mineração Ltda. renunciaram ao direito de crédito junto a MMX Sudeste Mineração S.A - em Recuperação Ju-
dicial, tendo a holding MMX Mineração S.A. assumido a responsabilidade pelo pagamento da dívida original. Assim, 
a MMX S.A registrou esse valor a receber da MMX Sudeste Mineração S.A. no ativo, uma vez que a MMX Mineração 
S.A. tem direito de regresso por conta da assunção dessa dívida.

Controladora
Resultado

2018 2017
Notas  

de débito Mútuos
Notas 

de débito Mútuos
MMX Sudeste - 1.853 437 2.899
Eike Batista - (971) - (1.372)
MMX Corumbá - (1.909) 25 (2.091)
MMX Metálicos Corumbá - (2.132) 22 (3.011)

- (3.159) 484 3.575
Consolidado

Passivo
Notas de débito Mútuos

2018 2017 2018 2017
Eike Fuhrken Batista - - 15.051 14.226

- - 15.051 14.226
b) Administradores: Os montantes referentes à remuneração da Administração da Companhia estão apresentados a seguir:

Consolidado
2018 2017

Remuneração da diretoria (*) 1.958 3.234
Honorários do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria 220 363

2.178 3.597
9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Controladora
Passivos circulantes Passivos não circulantes

2018 2017 2018 2017
Contratados em moeda estrangeira
Dólares norte-americanos
Títulos em juros fixos 116.226 101.334 - -
Encargos incorridos (5,99%a.a.) 50.469 35.154 - -

166.695 136.488 - -
Contratados em moeda local
Título sem Juros Fixos
Indexados por CDI ou TJLP 3.750 3.750 - -
Encargos incorridos (3,04%a.a.) 1.510 1.361 - -

5.260 5.111 - -
171.955 141.599 - -

Consolidado
Passivos circulantes Passivos não circulantes

2018 2017 2018 2017
Contratados em moeda estrangeira
Dólares norte-americanos
Títulos em juros fixos 116.226 101.334 - -
Encargos incorridos (5,99%a.a.) 50.469 35.154 - -

166.695 136.488 - -
Contratados em moeda local
Indexados por CDI ou TJLP 4.207 4.207 - -
Encargos incorridos (3,04%a.a.) 1.510 1.361 - -

5.717 5.568 - -
172.412 142.056 - -

10. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER:
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Imposto sobre operações financeiras - IOF 386 389 1.841 1.719
PIS, COFINS e CSLL retidos 3 - 88 84
Imposto sobre serviços - ISS 3 3 25 21
Imposto de renda retido na fonte - IRRF 5.324 4.369 12.551 10.644
Contribuição social - CSLL - - 380 100
Imposto de renda - IRPJ - - 1.022 252
REFIS - - 39.804 13.651
Outros 23 23 7.279 9.752

5.739 4.784 62.990 36.223
Transferência de passivos relacionados a 
ativos mantidos pra venda (Nota 7) - - (40.958) (17.406)

5.739 4.784 22.032 18.817
Circulante 5.739 4.784 22.032 18.817
Não Circulante - - - -
11. PROVISÃO PARA LITÍGIOS E DEMANDAS JUDICIAIS
A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais de natureza cível, trabalhista e ambiental e em pro-
cessos administrativos decorrentes do curso normal das operações. As provisões para as perdas decorrentes destes 
processos são estimadas e atualizadas com base na avaliação dos assessores legais. a) Contingências prováveis: 
A Companhia e suas controladas constituíram provisão para aquelas contingências que apresentam perdas avaliadas 
como prováveis.

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Tributárias - - 35 35
Cíveis 230 230 558 288
Trabalhistas 171 171 18.351 15.848
Ambientais - - 2.358 2.358

401 401 21.302 18.529
Transferência para passivos relacionados a 
ativos mantidos para venda - - (2.252) (2.252)

401 401 19.050 16.277
As causas tributárias são referentes, principalmente, a autos de infração lavrados no âmbito fiscal sobre o recolhimen-
to de ICMS, IRPJ, PIS, CSLL e COFINS. As contingências trabalhistas referem-se principalmente às horas “in itinere”, 
horas extras, adicional de periculosidade e insalubridade, indenização por danos materiais e morais, acidente de 
trabalho, equiparação salarial e verbas rescisórias. As contingências de natureza ambiental são relacionadas, princi-
palmente, a processos abertos pelo IBAMA e órgãos ambientais estaduais no âmbito administrativo.  A movimentação 
da provisão para contingências durante o período findo em 31 de dezembro de 2018 foi a seguinte:

Consolidado
2017 Adições Baixas 2018

MMX 401 - - 401
MMX Metálicos Corumbá 1.335 270 - 1.605
MMX Corumbá 2.252 - - 2.252
MMX Sudeste 14.541 2.948 (445) 17.044

18.529 3.218 (445) 19.050
Transferência para passivo mantido para venda (2.252) - - (2.252)

16.277 3.218 (445) 16.798
b) Contingências possíveis: A Companhia e suas controladas são também objeto de ações trabalhistas, tributárias, 
cíveis e ambientais, cujas perdas são avaliadas como possíveis, como segue:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Cíveis 27.315 27.315 190.717 262.408
Tributárias 2.342.834 2.370.092 2.362.193 2.394.823
Trabalhistas 483 483 14.397 15.700
Ambientais - - 480.859 480.852

2.370.632 2.397.890 3.048.166 3.153.783
As causas cíveis estão representadas substancialmente por ações de ressarcimento relativa a contrato de prestação 
de serviços firmado com MMX Sudeste e indenizações contratuais devido à paralisação do Projeto Serra Azul. As cau-
sas tributárias referem-se, principalmente, aos autos de infração da Receita Federal do Brasil, referentes à Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, supostamente devidos no ano base de 2007, 
no valor histórico de R$ 3.758.038. As contingências trabalhistas referem-se principalmente às horas “in itinere”, horas 
extras, adicional de periculosidade e insalubridade, indenização por danos materiais e morais, acidente de trabalho, 
equiparação salarial e verbas rescisórias, além de condenações subsidiárias em obrigações trabalhistas referentes a 
empregados de empresas contratadas. A maior contingência ambiental refere-se à Ação Civil Pública referente à can-
celamento de licenças ambientais devido a danos na área do empreendimento, cujo valor da causa é de R$ 459.792 
milhões. c) Auto de Infração IRPJ e CSLL: A Companhia é parte de ações na esfera administrativa e judicial, cuja 
probabilidade avaliada por seus assessores é remota, não cabendo provisão ou divulgação em suas demonstrações 
financeiras. Em 28 de dezembro de 2012, a Companhia recebeu autos de infração da Receita Federal do Brasil, refe-
rentes a Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, supostamente devidos no 
ano base de 2007, no valor total aproximado a R$4.345.515. A decisão de primeira instância administrativa reduziu a 
autuação para cerca de R$1.700.000, sendo que tanto a MMX quanto a Receita Federal já interpuseram recursos. Ba-
seada na avaliação de seus assessores jurídicos internos e externos, a Administração estima a probabilidade de perda 
entre possível e remota. Visto que parte da pretensão da RFB já foi julgada extinta no âmbito administrativo, atualmente 
o processo encontra-se em fase de recurso, versando sobre a exigibilidade ou não do valor atualizado de R$ 2.308.365, 
classificada como possível na esfera administrativa. Em sessão de julgamento a turma da CSRF negou provimento ao 
recurso especial da MMX. A PGFN opôs embargos de declaração contra decisão da CSRF, os quais foram acolhidos, 
sem efeitos infringentes, para ratificar parte do Acordão da CSRF. Aguarda-se formalização do Acordão. 
12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos: O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos são 
calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, a base negativa de contribuição social e as corresponden-
tes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto e da contribuição social sobre ativos e passivos e os 
valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determi-
nação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Considerando a 
existência de histórico de prejuízos fiscais e base negativa de Contribuição Social bem como baseado nas projeções 
de eventuais resultados tributáveis futuros, a administração da companhia, ciente de um cenário de incertezas rela-
cionadas à recuperação dos créditos fiscais de imposto de renda e da contribuição social, optou por não reconhecer o 
ativo de imposto de renda diferido. Em 31 de dezembro de 2018, os créditos tributários não reconhecidos pela Com-
panhia totalizavam R$1.289.827. b) Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos ativos não reconhecidos

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Prejuízos fiscais 85.925 81.179 686.973 668.540
Base negativa de contribuição social 30.933 29.224 247.310 240.674
Ajuste Lei nº11.638/07-Ajuste a valor presente (AVP) (3) (3) (207.346) (207.346)
Variação cambial 27.802 (1.229) 27.802 (1.229)
Redução ao valor recuperável de ativos - - 532.117 531.625
Provisão para contingências 136 136 10.943 8.087
Provisão para passivo a descoberto - (341.694) - (341.694)
Provisão para não realização de impostos (313.758) 1.569 (313.758) 14.688
Provisão para perda de estoque 1.545 - 18.494 3.545
Provisão para fornecedores - - 3.545 77.652
Perda na Integralização de participação societária - 60.227 77.348 60.227
Outros ajustes 60.227 129.950 60.227 143.588

22.867 (40.640) 1.289.827 1.198.358
O Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos ativos não reconhecidos decorrem dos saldos de prejuízos fiscais 
e diferenças temporárias que a Companhia e suas controladas não esperam realizar integralmente. 
13. TÍTULOS DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Em abril de 2015, foi realizada a permuta de títulos de remuneração variável baseados em royalties de emissão 
da MMX Mineração e Metálicos S.A. por quotas classe b de emissão do Porto Sudeste Royalties Fundo de Inves-
timento em Participações em Infraestrutura, fundo de investimento em participações, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
20.082.573/0001-19 (“FIP-IE”) de titularidade da MMX. Conduzida via oferta secundária, nos termos da Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, onde a MMX ofertou até 354.585.423 (trezentas 
e sete milhões, novecentas e dezoito mil, setecentas e cinquenta e seis) quotas classe b de emissão do FIP-IE, as 
quais deveriam ser necessariamente permutadas por Títulos MMXM11. Foi registrada a permuta dessa quantidade de 
quotas B, pela mesma quantidade de Títulos MMXM11 detidos pelo Banco Itaú BBA S.A. - Nassau Branch e Banco 
Bradesco S.A. Assim, os saldos que ficaram remanescentes de 9.519.226 (nove milhões, quinhentos e dezenove mil, 
duzentos e vinte e seis) Títulos MMXM11 foram registrados no balanço em 31 de dezembro de 2018 por R$18.970 
milhões, representando 0,97% do total dos títulos M11, alocados no ativo não circulante da Companhia, com os res-
pectivos títulos Port11 como espelho registrados no passivo não circulante. 
14. OBRIGAÇÕES LIGADAS À RETIRADA DE ATIVOS E REFLORESTAMENTO
A Companhia e suas controladas têm obrigações ligadas à retirada de ativos e de reflorestamento originados de 
exigências regulatórias quando do término dos respectivos direitos de exploração. Tais gastos são capitalizados e de-
preciados sobre a vida útil do ativo de longo prazo com base no método das unidades produzidas. Os valores estima-
dos para a situação de descontinuidade atual, de acordo com a previsão de vida útil restante dos empreendimentos, 
foram revisados considerando a expectativa de inflação de longo prazo (6,0% a.a.), ajustados por prêmio de risco de 
mercado (5,0% a.a.) e, posteriormente, descontados pela taxa de desconto livre de risco ajustada de 9,61% a.a. As 
variações nas obrigações ligadas a retirada de ativos estão demonstradas a seguir:

Consolidado
2018 2017

Passivo incorrido 30.631 27.945
Aumento de despesa 2.944 2.686
Transferência de passivos relacionados ativos mantidos para venda (33.575) (30.631)
Saldo ao final do exercício - -
15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social: O capital social da Companhia é representado por ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.

Ações ordinárias
Qde. (mil) (R$)

Em 31 de dezembro de 2018 6.488 30.000
Em 31 de dezembro de 2017 6.488 5.404.850
Em 13 de dezembro de 2018 a Assembléia Geral Extraordinária aprovou a redução do Capital Social da Companhia 
mediante a absorção dos seus prejuízos acumulados, nos termos do artigo 173 e caput da Lei no 6.404/76, no montante 
de R$ 5.374.850.055,31 (cinco bilhões, trezentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil e cinquenta e 
cinco reais e trinta e um centavos), sem cancelamento de ações. Os prejuízos acumulados foram parcialmente absorvi-
dos de modo que o capital social da Companhia deixou de ser R$ 5.404.850.055,31 (cinco bilhões, quatrocentos e quatro 
milhões, oitocentos e cinquenta mil, cinquenta e cinco  reais e trinta e um centavos), passando a ser R$ 30.000.000,00 
(trinta milhões de reais). A composição acionária da Companhia Em 31 de dezembro de 2018 assim se apresenta:
Acionistas Qde. (mil) R$ %
Centennial Asset Mining Fund LLC 1.365 1.137.263 21,04
Eike Fuhrken Batista(*) 1.229 1.023.956 18,95
Centennial Asset Mining Fund LLC – Itaú Unibanco 434 362.201 6,70
Mercatto Botafogo Multimercado FI 179 149.412 2,76
Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC - Pactual 101 84.245 1,56
Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC 90 74.776 1,38
Outros 3.090 2.572.997 47.61
Total 6.488 5.404.850 100,00
Custo na emissão de ações: Representado pelos custos de transação das operações de subscrição de novas ações da 
Companhia pela Wisco Brasil Investimentos em Metalurgia Ltda. e pela SK Networks Co. Ltd. no montante de R$ 48.329 
(R$ 48.329 Em 31 de dezembro de 2018). b) Reserva de capital: A reserva de capital de R$ 58.688 é representada pelo: 
(i) registro contábil do plano de opção de compra de ações no montante de R$ 56.869 e (ii) ágio na emissão de ações da 
Companhia, no valor de R$ 1.819, aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de maio de 2010. c) Lucros 
líquidos/(prejuízos) básicos e diluídos por ação: O lucro líquido/(prejuízo) básico por ação é calculado mediante a divi-
são do lucro líquido/(prejuízo) atribuído aos acionistas, pela quantidade média ponderada de ações em circulação (total de 
ações menos as ações em tesouraria). O lucro/(prejuízo) diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade mé-
dia ponderada de ações em circulação, para presumir, quando aplicável a conversão de todas as ações potenciais diluídas.
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Em recuperação judicial e sociedades controladas

CNPJ nº 02.762.115/0001-49 

Controladora
2018 2017

Prejuízo atribuído aos acionistas (110.111) (28.100)
Número de ações em circulação (em milhares de ações) - ações 

ordinárias 6.488 6.488
Prejuízo básico e diluído por ação (16,97149) (4,33107)
16. DESPESAS POR NATUREZA, RESULTADO FINANCEIRO E OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas administrativas por natureza 

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Salários e encargos (2.176) (4.007) (5.240) (8.357)
Serviços de terceiros (2.051) (3.357) (3.511) (10.523)
Aluguéis e arrendamentos (37) (73) (71) (180)
Depreciação e amortização (74) (437) (45) (436)
Impostos e taxas (389) 165 (1.714) (4.616)
Provisão para não realização de créditos tributários 7 (119) (9.014) (10.678)
Multas e penalidades - - (55) (22)
Provisão para litígios e demandas judiciais - (30) (2.773) 6.586
Despesas diversas (516) (804) (703) (290)

(5.236) (8.662) (23.155) (28.516)
Outras receitas/(despesas) operacionais

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Recuperação depósitos judiciais 2.478 - - -
Dividendos 2.572 - - -
Redução ao valor Recuperável 92.025 - (1.083) -
Recuperação Impostos - - 754 -
Perda alienação ativos - - (120.455) 6.944
Outros 651 296 844 6.729

(432) 296 (21.782) 13.673
Resultado financeiro

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Despesas financeiras
Juros (9.511) (8.297) (54.146) (33.140)
Juros sobre mútuo (5.377) (6.989) - -
IOF (141) (173) (197) (224)
Variação cambial (26.841) (4.057) (25.618) (3.908)
Outros (692) (675) (828) (693)

(42.562) (20.191) (80.789) (37.965)
Receitas financeiras
Juros 1.073 1.954 14.978 21.854
Juros sobre mútuo 2.400 3.414 - -
Rendimento de aplicações financeiras - - 309 1.015
Outros 18 - 646 655

3.491 5.368 15.933 23.524
Resultado financeiro líquido (39.071) (14.823) (64.856) (14.441)
17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCO
A administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos, vi-
sando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas 
contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia e suas controladas não efetuam aplicações de caráter espe-
culativo com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, sendo essa determinação prevista 
na política de gerenciamento de risco aprovada pelo Conselho de Administração. Os valores de realização estimados 
de ativos e passivos financeiros da Companhia e suas controladas foram determinados por meio de informações dispo-
níveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na inter-
pretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, 
as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca 
corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados. 
Os principais passivos financeiros, exceto por instrumentos financeiros derivativos, são classificados e mensurados ao 
custo amortizado, como se segue:

Controladora Consolidado
Passivos financeiros 2018 2017 2018 2017
Empréstimos e financiamentos 171.955 141.599 172.412 142.056
Contas a pagar 248.893 243.613 342.825 362.924
Contas a pagar a partes relacionadas 86.426 77.546 14.634 15.051
Acordo GVA 69.199 67.566 69.162 69.198
Royalties MMXM11 18.970 22.013 18.970 18.970

595.443 552.337 618.003 608.199
O conceito do “valor justo” prevê a avaliação de  ativos e passivos com base nos preços de mercado, quando se tratar de 
ativos com liquidez, ou em metodologias matemáticas de precificação, caso contrário. O nível de hierarquia do valor justo 
fornece prioridade para preços cotados não ajustados em mercado ativo. Uma parte dos ativos e passivos financeiros da 
Companhia e subsidiárias tem seu valor justo similar ao valor contábil, tais como caixa e equivalentes de caixa, contas a 
pagar e a receber, e dívidas bullet e de curto prazo. 17.1. Risco de mercado: Risco de variação nos preços de mercadorias 
(commodities), taxas de câmbio e de juros. 17.2. Risco cambial: Risco de flutuação nas taxas de câmbio, às quais podem 
estar associados ativos e passivos da Companhia. 17.3. Risco de taxa de juros: O saldo remanescente do endividamento 
da Companhia está 100% atrelado a juros fixos, eliminado o risco da flutuação na taxa de juros. 17.4. Risco de liquidez: 
Em condições normais, a Companhia e suas controladas monitoram seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa 
esperados em contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de caixa. A gestão do risco de liquidez implica 
em manter caixa, títulos e valores mobiliários suficientes e capacidade de liquidar posições de mercado. Entretanto, devido 
às dificuldades financeiras da Companhia, a MMX Mineração S.A, MMX Sudeste Mineração S.A., e MMX Corumbá Mine-
ração S.A ajuizaram pedido de recuperação judicial. Dessa forma, os pagamentos das obrigações da Companhia estão 
sendo tratados no âmbito da recuperação judicial. 
18. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO DE NEGÓCIOS
18.1. Descrição dos segmentos: A Companhia é dividida em unidades de negócios com base em produtos e servi-
ços, com dois segmentos sujeitos a divulgações de informações. A Administração da Companhia considera estes dois 
segmentos separados por região, porém com um único produto que é o minério de ferro (sistemas Corumbá e Sudes-
te), o qual está sujeito a riscos e remunerações gerenciados por decisões centralizadas. A Administração monitora 
separadamente os resultados operacionais dos segmentos, para poder tomar decisões sobre alocação de recursos 
e avaliar o desempenho. Em 31 de dezembro de 2018, os ativos do sistema Corumbá permaneceram destinados a 
venda, assim como a participação não controladora no Porto Sudeste S.A., maiores detalhes apresentados na Nota 
5. Projetos e atividades: Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia, através de suas controladas diretas ou indi-
retas, desenvolve os projetos e atividades resumidos abaixo: a) Sistema Sudeste: O Sistema Sudeste manteve em 
seu portfólio o ativo mineral denominado Bom Sucesso, projeto Green Field. Além disto, possui participação em suas 
coligadas Terminal Sarzedo Ltda. e TCP. b) Sistema Corumbá: O Sistema Corumbá é composto por complexo de 
extração de minério de ferro da MMX Corumbá. A MMX Corumbá é detentora de direitos minerários e arrendatária de 
direitos de lavra no Município de Corumbá, no Estado do Mato Grosso do Sul. Conforme descrito nas Demonstrações 
Financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2013, foi identificada a necessidade de redução do valor recuperá-
vel dos ativos mantidos no sistema MMX Corumbá no montante de R$133.748 relativo a obras em andamento, ágio, 
direitos minerários e custos para recomposição de ativos. 18.2. Balanços por segmento:

2018
Sistema  
Sudeste

Sistema  
Corumbá Corporativo

Ajustes e 
eliminações

Eliminações  
mantidos  

para venda Consolidado
Ativo
Circulante 8.362 7.116 2.817 - 10.389 28.684
Não Circulante 139.940 40.220 205.398 (299.726) (1.644) 84.188
Investimentos - - 9.890 (73) - 9.817
Imobilizado - 8.745 - - (8.745) -
Intangível - - - - - -

148.302 56.081 218.105 (299.799) - 122.689
Passivo
Circulante 236.790 42.400 879.858 (497.394) 35.826 697.480
Não circulante 17.044 35.826 20.977 - (35.826) 38.021
Patrimônio líquido (105.532) (22.145) (682.730) 197.595 - (612.812)

148.302 56.081 218.105 (299.799) - 122.689

2017
Sistema  
Sudeste

Sistema  
Corumbá Corporativo

Ajustes e 
eliminações

Eliminações  
mantidos  

para venda Consolidado
Ativo
Circulante 57.414 17.697 3.470 - 9.887 88.468
Não Circulante 117.608 33.601 203.852 (284.635) (1.141) 69.285
Investimentos - - 16.977 (7.162) - 9.815
Imobilizado - 8.746 1.158 - (8.746) 1.158

175.022 60.044 225.457 (291.797) - 168.726
Passivo
Circulante 225.569 4.353 769.622 (424.019) 48.232 623.759
Não circulante 22.447 48.233 23.752 - (48.232) 46.199
Patrimônio líquido (72.994) 7.458 (567.917) 132.222 - (501.232)

175.022 60.044 225.457 (291.797) - 168.726
18.3. Demonstração dos resultados por segmento

Consolidado
Período findo em 31/12/2018

Minério de ferro

Sistema 
Sudeste

Sistema 
Corumbá

Corpora-
tivo

Ajustes e 
elimina-

ções
Consoli-

dado
Receita de venda de bens e/ou serviços - MI - 2.699 - 2.699
Receita de venda de bens e/ou serviços - ME - - - - -

- 2.699 - - 2.699
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados - (3.085) - - (3.085)
Resultado bruto - (386) - - (386)
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas e gerais (12.840) (4.557) (5.757) - (23.154)
Resultado de equivalência patrimonial - - (7.087) 7.087 -
Provisão para patrimônio líquido negativo - - (58.285) 58.285 -
Outras receitas/(despesas) operacionais (24.313) 2.979 (451) - -21.785

(37.153) (1.578) (71.580) 65.372 (44.939)
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 
sobre o lucro (37.153) (1.964) (71.580) 65.372 (45.325)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 8.883 2.681 5.417 14.469 31.400
Despesas financeiras (3.470) (29.670) (48.648) (14.469) (96.257)

5.363 (26.989) (43.231) - (64.857)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (31.790) (28.953) (114.811) 65.372 (110.182)
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente (749) (650) (2) - (1.401)

(60.781)
(Prejuízo)/lucro do período consolidado (32.539) (29.603) (114.813) 65.372 (111.583)
Outras divulgações
Despesas de depreciação e amortização - - 45 - 45

Consolidado
Período findo em 31/12/2017

Minério de ferro

Sistema 
Sudeste

Sistema 
Corum-

bá
Corpora-

tivo

Ajustes e 
elimina-

ções
Consoli-

dado
Receita de venda de bens e/ou serviços - MI - 454 - - 454
Receita de venda de bens e/ou serviços - ME - - - - -

- 454 - - 454
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados - (473) - - (473)
Resultado bruto - (19) - - (19)
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas e gerais (16.091) (2.315) (10.109) - (28.515)
Resultado de equivalência patrimonial - - 5.661 (5.764) -
Provisão para patrimônio líquido negativo - - (12.531) 12.531 -

Consolidado
Período findo em 31/12/2017

Minério de ferro

Sistema 
Sudeste

Sistema 
Corum-

bá
Corpora-

tivo

Ajustes e 
elimina-

ções
Consoli-

dado
Outras receitas/(despesas) operacionais 4.660 8.616 396 - 13.672

(11.431) 6.301 (16.583) 6.767 (14.946)
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 
sobre o lucro (11.431) 6.282 (16.583) 6.767 (14.965)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 11.274 3.824 5.495 19.694 40.287
Despesas financeiras (5.256) (3.689) (26.089) (19.694) (54.728)

6.018 135 (20.594) - (14.441)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 5.413 6.417 (37.177) 6.767 (29.406)
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente - (351) 1.958 - 1.607
Lucro/(prejuízo) do período consolidado 5.413 6.066 (35.319) 6.767 (27.799)
Outras divulgações
Despesas de depreciação e amortização - - 436 - 436
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em recuperação judicial, 
Rio de Janeiro - RJ. Abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Fo-
mos contratados para examinar as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da MMX Mineração e Metá-
licos S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectiva-
mente, que compreendem o balanço patrimonial individual e consolidado em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações individuais e consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e as 
demais notas explicativas. Não expressamos uma opinião sobre estas demonstrações contábeis individuais e conso-
lidadas da Companhia, pois devido à relevância dos assuntos descritos na seção “Base para abstenção de opinião 
sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas” não nos foi possível obter evidência de auditoria apro-
priada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas. Base para abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas: 
1. Plano de recuperação judicial, valor recuperável de ativos e continuidade operacional: Conforme mencionado 
na Nota Explicativa n° 1, em 16 de outubro de 2014, a subsidiária MMX Sudeste Mineração S.A. ajuizou na Comarca 
da Capital do Estado de Minas Gerais pedido de recuperação judicial nos termos da Lei nº 11.101/05, o qual foi defe-
rido em 22 de outubro de 2014, conforme decisão da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte. Em 19 de dezembro de 
2014, a referida subsidiária apresentou o seu plano de recuperação com a discriminação dos meios de recuperação a 
serem empregados, demonstração de sua viabilidade econômica e laudos econômico-financeiros e de avaliação dos 
ativos da mesma. O plano de recuperação judicial foi aprovado pelos credores em 28 de agosto de 2015 e homologa-
do em 23 de setembro de 2015 pelo Juiz da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte. Em 28 de outubro de 2016 foi 
concluída a alienação de parte de determinados ativos conforme previsto no plano de recuperação judicial. Em 22 de 
novembro de 2017 foi aprovada pela Assembleia Geral de Credores um aditivo ao plano original no que diz respeito à 
forma de venda da UPI Fazendas e UPI Terminais. Em outubro de 2018, foi finalizado o leilão judicial das fazendas 
(UPI Fazendas e UPI Terminais) com arrecadação total de R$ 12.932 milhões. Neste sentido, em 31 de outubro de 
2018, realizou-se a competente reunião de credores para apresentação dos resultados dos leilões, bem como para 
deliberação dos mesmos sobre propostas adicionais de aquisição e sobre o destino dos ativos não arrecadados ou 
objeto de propostas. Deste modo os credores presentes deliberaram pela aceitação de 03 propostas de aquisição e 
ato contínuo, totalizando mais R$ 3.000 mil e suspenderam a reunião de credores até o dia 06 de fevereiro de 2019, 
data na qual a reunião foi retomada e todos os imóveis ainda pertencentes à MMX Sudeste foram arrematados, fican-
do pendente de arrematação a UPI Terminais, para a qual a MMX recebeu uma proposta de R$ 20.000 mil, a qual 
deverá ser submetida aos acionistas das sociedades que detêm os terminais objeto da UPI Terminais, para fins de 
manifestação acerca do exercício do direito de preferência. Entretanto, a Companha e sua controlada MMX Sudeste 
Mineração S.A. não remensurou, até a presente data, todos os possíveis efeitos contábeis dos ativos ainda não alie-
nados (UPI Terminais) tendo em vista a dependência de eventos futuros, tais como a venda dos mesmos, que podem 
ou não ocorrer. Conforme também mencionado na Nota Explicativa n° 1, em 25 de novembro de 2016 a Companhia e 
sua controlada MMX Corumbá Mineração S.A. ajuizaram na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro pedido 
de recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101/05, o qual foi deferido em 19 de dezembro de 2016, conforme 
decisão da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Em 23 de março de 2017, a Companhia e sua controlada MMX 
Corumbá Mineração S.A. apresentaram seus planos de recuperação com a discriminação dos meios de recuperação 
a serem empregados, demonstração de sua viabilidade econômica e laudos econômico-financeiros e de avaliação dos 
seus respectivos ativos. Em 21 de março de 2019 a referida Assembléia foi então instalada e na ocasião foram apre-
sentados aos credores ajustes realizados ao Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas. Os credores, por 
unanimidade, deliberaram a suspensão da AGE para análise de tais ajustes, com previsão de retomada da AGC para 
deliberação, no dia 24 de abril de 2019. Entretanto, a Companhia e sua controlada MMX Corumbá Mineração S.A. não 
remensuraram, até a presente data, todos os possíveis efeitos decorrentes dos seus respectivos planos de recupera-
ção judicial para fins de ajuste aos seus valores realizáveis, tendo em vista inclusive a dependência dos eventos futu-
ros acima mencionados, o que pode afetar de maneira significativa a definição dos seus valores. Adicionalmente, 
conforme mencionado nas Notas Explicativas N°1 e 15, no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia 
apresentou prejuízo acumulado, individual e consolidado, de R$ 557.029, o passivo circulante individual e consolidado 
da Companhia excedeu o ativo circulante individual e consolidado em R$ 771.326 mil e R$ 668.795 mil, respectiva-
mente, e apresentou patrimônio líquido negativo, individual e consolidado, de R$ 611.640 mil e R$ 612.811, respecti-
vamente. Adicionalmente, em 13 de dezembro de 2018 em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovado a redução 
do Capital Social da Companhia mediante a absorção dos seus prejuízos acumulados no montante de R$ 5.374.850 
mil, sem cancelamento de ações. Os prejuízos acumulados foram parcialmente absorvidos de modo que o capital 
social da Companhia deixou de ser R$ 5.404.850 mil, passando a ser R$ 30.000 mil. Para reverter esta situação, a 
continuidade operacional da Companhia e de suas controladas depende da aprovação e sucesso dos seus planos de 
recuperação judicial, os quais são base importante para mensuração dos possíveis ajustes nos ativos e passivos da 
Companhia e suas controladas, além da necessidade do aporte de recursos de novos investidores para continuar os 
projetos que permanecerão no portfólio das controladas. 2. Controles internos com fraquezas significativas: A 
Companhia apresenta fraquezas relevantes nos controles internos relacionados ao processo de elaboração das de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas, gerando uma razoável possibilidade de que erros materiais nas 
referidas demonstrações contábeis não tenham sido prevenidos ou detectados tempestivamente. Tais deficiências 
incluem a ausência de controles adequados de segregação de funções que garantam a integridade e a correta apre-
sentação das informações apresentadas como um todo, análise do impacto do processo de recuperação judicial de 
suas controladas nas respectivas demonstrações contábeis, principalmente no que tange a apresentação e mensura-
ção de ativos e passivos circulantes e não circulantes. Consequentemente, não nos foi possível, nas circunstâncias, 
concluir sobre a existência de outros ativos e passivos não escriturados contabilmente nas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas da Companhia em 31 de dezembro de 2018. 3. Ausência de reconhecimento de obriga-
ção tributária: Em decorrência do processo de recuperação judicial a MMX Sudeste Mineração S.A. obteve um per-
dão de dívida no valor de R$ 402.633 mil. O perdão de dívida é um ato efetuado pelo credor objetivando liberar o de-
vedor do cumprimento da obrigação sem exigência de nenhuma contrapartida do devedor, representando um ganho 
real para este. Entendemos que houve a extinção da obrigação sem haver a redução do ativo do devedor, gerando um 
acréscimo patrimonial. Assim, o perdão da dívida deve ser reconhecido como receita não financeira tributável da Com-
panhia para efeito de determinação da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), do Programa de Integração Social (PIS/PASEP) e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Identificamos que a Companhia não reconheceu em suas escritas 
contábeis e fiscais o montante estimado de R$ 72.617 mil referentes ao PIS e a COFINS devidos em eventual autua-
ção por parte das autoridades fiscais. Consequentemente, o passivo circulante encontra-se registrado a menor e o 
resultado do exercício a maior neste montante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de 
dezembro de 2018. Em decorrência dos assuntos acima, não foi possível concluirmos sobre os valores de tributos não 
provisionados, sobre os ativos não circulantes disponíveis para venda e realização de valores a receber de partes 
relacionadas, e nem tampouco sobre a necessidade de efetuar ajustes adicionais decorrentes dos impactos dos pla-
nos de recuperação judicial em relação aos saldos dos ativos da Companhia e suas controladas para fins de realiza-
ção aos seus valores recuperáveis, bem como nos elementos componentes das demonstrações de resultado, dos 
resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, 
assim como não foi possível concluirmos se a utilização do pressuposto de continuidade operacional, base para a 
elaboração dessas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, é apropriado, nem tam-
pouco quais seriam os efeitos sobre os saldos dos ativos, passivos e nos elementos componentes das demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa caso essas demons-
trações contábeis não fossem preparadas considerando esse pressuposto. Outros assuntos: Demonstrações do 
valor adicionado: Fomos também contratados para examinar as demonstrações do valor adicionado (DVA), individu-
ais e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da 
administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS. Devido à relevância 
dos assuntos descritos na seção “Base para abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião de auditoria. Consequentemente, não expressamos uma opinião sobre as demonstrações do valor adicionado, 
individuais e consolidadas, acima referidas. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 
e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreen-
dem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Ad-
ministração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a 
auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, apresenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Ac-
couting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  
Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Companhia 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 administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Compa-
nhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas: Nossa responsabilidade é a de conduzir uma auditoria das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas da companhia de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a de emitir um relatório de au-
ditoria. Contudo, devido aos assuntos descritos na seção intitulada “Base para abstenção de opinião sobre as demons-
trações contábeis individuais e consolidadas”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. So-
mos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumpri-
mos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Belo Horizonte, 27 de março de 2019.

BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/F
Francisco de Paula dos Reis Júnior
Contador CRC 1 SP 139268/O-6 – S - RJ
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2018

1- Contexto Operacional: A Socinal S.A. - Crédito, Financiamento e 
Investimento (“Socinal” ou “Sociedade”) autorizada a funcionar pelo Banco
Central do Brasil (BACEN), é uma instituição financeira de capital fechado
e vem operando como instituição de crédito, financiamento e investimento
desde abril/2009. A Socinal vem dando foco no segmento de prestação de
serviço para empresas de crédito online (fintechs) e Fundos de direitos 
creditórios participando como originador e cedente de créditos vendidos nestas 
plataformas especializadas e atendendo um novo segmento do mercado 
financeiro que demanda a formalização legal destes créditos ofertados fora do
meio bancário tradicional. Nas carteiras proprietárias as de maior expressão em 
crescimento são as de operações ativas vinculadas amparadas pela resolução
2.921 de 2002 que são geradas em parcerias com fintechs que operam peer-
to-peer lending no segmento de crédito a pequenas e médias empresas e as
de empréstimo pessoal para aquisição de lotes em parceria com empresas de
empreendimentos imobiliários. A Socinal vem priorizando o crédito pulverizado 
e de mais longo prazo no segmento de bens imóveis com base nagarantia
de recompra pelo empreendedor e na relevância e prioridade deste tipo 
de crédito no orçamento das famílias o que mitiga o risco de perdas nesta
carteira. A capitação de recursos de terceiros para o fomento das operações
vinculadas peer-to-peer lending se dá basicamente na emissão de Recibos de
Depósito Bancário - RDB’s e para a carteira própria da instituição são capitados 
recursos principalmente em Letras de Câmbio - LC’sutilizando-se da estrutura
própria ou terceirizada em corretoras de valores de expressiva idoneidade e
penetração no mercado de investidores institucionais. 2- Apresentação das
Demonstrações Financeiras e descrição das principais práticas contábeis: 
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que consideram as diretrizes contábeis
emanadas da Lei nº 6.404/76, bem como as alterações introduzidas pelas Leis
nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas
às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco
Central do Brasil (BACEN), no que for aplicável. Foram parcialmente adotadas
nos balanços as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), relacionadas ao processo de convergência contábil internacional. 
Assim, as informações contábeis contidas nas demonstrações financeiras
dosemestre findo em 31 de dezembrode 2018, foram elaboradas conforme os
pronunciamentos homologados pelo BACEN e de acordo instruções específicas
do BACEN, e em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional - COSIF. A emissão dessas demonstrações financeiras foi
aprovada pela Diretoria da Financeira em 08/03/2019. A Administração declara 
que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras,
e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela
Administração na sua gestão. O comitê de pronunciamentos Contábeis - CPC
emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de convergência contábil
internacional, entretanto nem todos foram homologados pelo Banco Central
do Brasil (BACEN). Desta forma, a Socinal na elaboração das demonstrações
financeiras, adotou os seguintes pronunciamentos homologados pelo (BACEN):
− Resolução CMN nº 3.566/08 - CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável
de Ativos; − Resolução CMN nº 3.604/08 - CPC 03 (R2) - Demonstração dos
Fluxos de Caixa; − Resolução CMN nº 3.750/09 - CPC 05 (R1) - Divulgação
sobre Partes Relacionadas; − Resolução CMN nº 3.989/11 - CPC 10 (R1) -
Pagamento Baseado em Ações; − Resolução CMN nº 4.007/11 - CPC 23 -
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro; − Resolução
CMN nº 3.973/11 - CPC 24 - Evento Subsequente; − Resolução CMN nº
3.823/09 - CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes;
− Resolução CMN nº 4.144/12 - Pronunciamento Conceitual Básico (R1); −
Resolução CMN nº 4.424/15 - CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados. (a)
Apuração do resultado: A Socinal apura o seu resultado pelo regime contábil
de competência, ajustando o mesmo com a apuração do imposto de renda
e da contribuição social, incidentes sobre o lucro tributável do período. (b)
Caixa: O Caixa é representado pelas disponibilidades em depósitos bancários,
utilizado diariamente mediante necessidade da Sociedade . (c) Aplicações
Interfinanceiras de Liquidez: Registram-se aqui os investimentos dos
recursos aplicados no mercado interbancário de curto prazo com liquidez
diária (CDI’s). O saldo apresentado é o somatório do valor presente de cada
investimento, calculado “pro rata die” pelos respectivos indexadores e taxas

de juros.Nota (4). (d) Operações de Crédito: Carteira composta por produtos 
de Crédito Pessoal - Consignado em Folha e Crédito Pessoal - 23,14%, 
Capital de Giro e Desconto de Títulos - 24,20%, Empréstimo na modalidade de 
Operações Ativas Vinculadas - 52,04% e Financiamento Imobiliário - 0,62%. 
Desse total, 4,84% estão provisionados como créditos de liquidação duvidosa. 
Todas as operações de crédito possuem classificação de risco definida e 
normatizada dentro das premissas estabelecidas pela Resolução nº 2.682 do 
Conselho Monetário Nacional - CMN e são regidas por uma política de crédito 
aprovada e editada pela administração levando-se em consideração: os limites 
operacionais legais; as condições microeconômicas e setoriais do devedor, sua 
situação econômico-financeira e os riscos específicos de cada operação; suas 
garantias se seus garantidores. A classificação das operações vencidas segue 
estritamente os critérios definidos no artigo 4º da mesma Resolução. (Nota 
5). (e) Outros Créditos: Valores correspondentes ao saldo de adiantamento 
a funcionários, devedores diversos - país e os impostos e contribuições 
a compensar. (Nota 6). (f) Outros Valores e Bens: Valores relativos a 
realização de garantias, na forma de dação de pagamento, advindas de baixa 
de financiamentos imobiliários com a respectiva retomada dos imóveis, para 
posterior realização. A Sociedade vem conduzindo a formalização adequada 
para esses processos, ao abrigo da Circular BACEN nº 1273. Esses imóveis 
foram submetidos a avaliação de profissionais por meio de contratação de 
empresa especializada. (Nota 7). (g) Imobilizado: A depreciação do seu ativo 
imobilizado é calculada usando o método de cálculo linear, com base na taxa 
anual de 10% para instalações e móveis e equipamentos de uso, e de 20% para 
os sistemas de processamento de dados e de transporte (Nota 8). (h) Passivo 
Circulante e Exigível à Longo Prazo: Demonstrados por valores conhecidos, 
considerando nestes os encargos incorridos com base em cálculo “pro rata 
die”, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar, e/ou atualização 
por correção monetária, quando aplicável. Incluídos neste contexto os saldos 
das contas Depósitos a Prazo, Recursos de Aceites Cambiais, Empréstimos 
no País - Outras Instituições e Outras Obrigações.(Nota 9). (i) Imposto de 
Renda, Contribuição Social e demais Tributos: No 2º semestre de 2018 
e no 2º semestre de 2017 foram constituídas as provisões para o imposto de 
renda à alíquota-base de 15% do resultado tributável, acrescida do adicional 
de 10%, e a provisão para contribuição social sobre o lucro líquido ajustado foi 
constituída à alíquota de 20%, conforme Regulamento do Imposto de Renda 
e atualizações. 
Tributos Alíquota
Imposto de Renda (15% + adicional de 10%) 25%
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL 20%¹
PIS/PASEP 0,65%
COFINS 4%
A Lei nº 12.973 de 13/05/2014, trouxe a adaptação da Receita Federal do 
Brasil às regras do Imposto de Renda e da Contribuição Social para as 
empresas do Lucro Real e Lucro Presumido, segundo as novas práticas 
contábeis brasileiras introduzidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, que 
tornaram obrigatórios os padrões internacionais de contabilidade do IFRS 
para todas as empresas do País. As novas regras entraram em vigor a partir 
de 01/01/2015, não optando a Sociedade pela adoção antecipada no ano-
calendário de 2014, por não se enquadrar em nenhum benefício fiscal. A 
Sociedade não prevê impactos significantes dos efeitos da nova legislação 
sobre as suas demonstrações contábeis, mantendo a neutralidade tributária 
estabelecida pelo Regime Tributário de Transição (RTT). (Nota 10). ¹A partir 
de setembro de 2015, a Lei 13.169/2015 alterou o artigo 3º da Lei 7.869/1988, 
elevando a alíquota da CSLL, para: 20% no período compreendido entre 
01/09/2015 e 31/12/2018, e 15% a partir de 01/01/2019.
3- Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2018 31/12/2017
Disponibilidades 7.310 3.699
Disponibilidades em Moeda Nacional 7.310 3.699
4- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: Demonstrada como segue:
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 31/12/2018 31/12/2017
Banco Paulista - 1.650
Total - 1.650
(1) Referem-se às operações com prazo original igual ou inferior a 90 dias e
apresentam elevada liquidez e risco insignificante de mudança de valor justo.

5- Operações de Crédito: Demonstrativos da distribuição das carteiras de créditos por setor e atividade econômica, composição da Provisão para Créditos 
de Liquidação Duvidosa e operações lançadas para prejuízo.

A Vencer
Atividade Econômica Vencida Até 3 M 3 a 12 M 12 a 36 M 36 a 60 M 60 a 180M 180M < Dez-2018 Dez-2017
Setor Privado

Indústria - 65 60 39 - - - 164 -
Comércio 582 1.606 2.063 3.510 893 1.500 - 10.154 15.632
Outros Serviços 373 2.811 3.089 4.571 1.885 1.737 - 14.466 19.550
Pessoa Física 1.141 21.393 45.474 23.593 6.266 12.932 1 110.800 71.786

Total 2.096 25.875 50.686 31.713 9.044 16.169 1 135.584 106.968
Ativo Circulante 75.465 53.126
Ativo Não Circulante 60.119 53.842
Por Tipo de Pessoa A Vencer
Tipo de Pessoa Vencida Até 3 M 3 a 12 M 12 a 36 M 36 a 60M 60 a 180M 180M < Dez-2018 Dez-2017

PJ 955 4.482 5.212 8.120 2.778 3.237 - 24.784 35.182
PF 1.141 21.393 45.474 23.593 6.266 12.932 1 110.800 71.786

Total 2.096 25.875 50.686 31.713 9.044 16.169 1 135.584 106.968
Por Região
Região Dez-2018 Dez-2017
Norte - -
Nordeste - -
Centro-Oeste - -
Sul - -
Sudeste 135.584 106.968
Total 135.584 106.968
Por Produto
Carteiras Dez-2018 Dez-2017
Consignado/Crédito Pessoal
Empréstimos Operações Ativa Vinculadas
Financiamento Imobiliário
Capital de Giro/Títulos Descontados

31.371 9.470
70.556 55.325

839 
32.818

762 
41.411

Total 135.584 106.968
Saldo da Carteira Dez-2018 % Concentração Provisão %Provisão
Ops. Ativas Vinculadas 70.556 52,04% 438 0,62%
Total da Carteira 135.584 - 6.562 4,84%

Ticket Médio da Carteira - 2018/12
Nº de  

operações
Ticket 
Médio

Prz. Origi- 
nação Duration

Ops. Ativas Vinculadas 835 85 24 meses 7 meses
Total da Carteira 2.016 66 36 meses 25 meses

Risco Provisão
Dez-2018 Dez-2017

Carteira PCLD Carteira PCLD
AA 0% - - - -
A 0,50% 112.245 561 80.622 403
B 1,00% 9.802 98 5.134 51
C 3,00% 4.603 138 9.152 275
D 10,00% 2.016 202 4.200 420
E 30,00% 990 297 1.403 421
F 50,00% 880 440 3.863 1.931
G 70,00% 741 519 1.442 1.009
H 100,00% 4.307 4.308 1.152 1.152
Total 135.584 6.563 106.968 5.662
Ativo Circulante 75.465 3.653 53.126 2.812
Ativo Não Circulante 60.119 2.910 53.842 2.850
Operações Lançadas para Prejuízo
Saldo 2º Sem. 2017 7.172
Baixas para Prejuízo
Renegociadas
Recuperadas

5.109
-

1.455
Saldo Fim 2º Sem. 2018 10.826

Senhores Acionistas, Colaboradores, Clientes e Investidores. Os administradores da Socinal S.A. Crédito, 
Financiamento e Investimento, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, apresentamos nossas 
demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, acompanhadas das 
notas explicativas e relatório dos auditores independentes. 1. A Instituição: Senhores acionistas, investidores e 
colaboradores apresentamos os principais pontos de nossa atuação no exercício findo: 1- O ano foi marcado pela 
maturação do projeto de reposicionamento operacional da instituição visando ser o melhor e mais eficiente prestador 
de serviços de originação e formalização de operações de crédito do mercado. A Socinal se consolidou como um 
player de sucesso neste segmento obteve R$ 11,4 milhões de Reais em receita bruta de serviços e cresceu 148% 
nesta linha em relação ao ano anterior. Originamos e movimentamos uma carteira de R$ 1 bilhão de Reais em 
operações de crédito para nossos parceiros operacionais e tal marca é comemorado por esta administração que 
agradece o empenho e a dedicação de seus colaboradores e o apoio dos acionistas que não mediram esforços no 
investimento tecnológico e de pessoas tão necessário para atuar neste mercado. 2- A carteira de crédito total teve 
aumento de 26,75% atingindo o volume de R$ 135,6 milhões de Reais no exercício e mantivemos a estratégia 
conservadora de concessão de crédito definida pela alta administração que, por demanda, solicitou ajustes nos 
limites para novas concessões e a prioridade na administração da carteira de capital de giro legada, com redução e 
a auto liquidação de operações fora dos novos limites prudenciais aprovados para esta carteira. Focamos atuação 
em operações no segmento de crédito pessoal para aquisição de lotes em parceria com empresas de empreendimentos 
imobiliários que entram com colaterais que reforçam a liquidez destes créditos. 3- A captação de recursos por meio 
da emissão de títulos e valores mobiliários em 2018 apresentou considerável crescimento nos volumes captados 
chegando ao valor total de R$ 137,7 milhões de Reais e crescimento de 34,5% em relação ao ano anterior com 
destaque para o crescimento das emissões em RDB para operações ativas vinculadas e emissões de Letras de 
câmbio para fazer frente aos créditos para financiamento de imóveis. 4- Neste exercício a Socinal encerrou o período 
com um retorno operacional bruto já incluído as provisões de R$ 3,5 milhões de Reais e um prejuízo líquido de 
R$ (0,168) milhões de Reais após impostos, consequência direta de provisões necessárias e constituídas para fazer 
frente a inadimplências pontuais no segmento de capital de giro para pessoas jurídicas. Esta administração acredita 
na retomada dos resultados positivos e na volta de geração de valor aos acionistas para o ano de 2019 em decorrência 
de ações adotadas para a gestão estratégica visando a eficiência tributária, administrativa e operacional da empresa 
com foco em ativos com menor nível de inadimplência e provisionamento, com maior pulverização e menor exposição 
aos riscos sem garantias reais. Acreditamos também no crescimento das receitas com prestação de serviços devido 
ao aumento do número de novos players que operam fora sistema bancário tradicional neste profícuo mercado de 
estruturações e securitização de créditos e que por questões legais demandam os nossos serviços. 2. Panorama 
Econômico e segmentação: O cenário político e macroeconômico do Brasil foi de grandes desafios em 2018. Uma 
greve de caminheiros e uma aversão a risco na economia global levou a mais de 15% de desvalorização do Real 
frente ao dólar norte americano. A polarização da campanha eleitoral entre dois candidatos com divergências 
ideológicas e de política econômica, mantiveram o alto nível de incerteza durante vários meses e passado as eleições 
começa a parecer os primeiros sinais de bonança com a posse de um novo presidente e de uma nova equipe 
econômica que aponta para um compromisso com uma agenda liberal e reformista, atacando diretamente os 
problemas do déficit fiscal com uma proposta ampla de reforma da previdência para assegurar o cumprimento do teto 

de gastos públicos e estabilizar a dívida pública no médio prazo. A política monetária permanece sobre controle dos 
agentes econômicos e o endividamento das famílias e empresas diminuiu. A alavancagem dos bancos e agentes 
financeiros é pequena e permite o fomento ao crédito bastando haver sinalização positiva do próprio mercado. A 
inflação atingiu 3,7% em 2018, abaixo da meta de 4,5%. O Banco Central manteve a taxa Selic estável em 6,5% 
desde março e deverá continuar a fazê-lo até o final de 2019 e o cenário para a estabilidade da inflação permanece 
positivo, já que apesar do crescimento mais forte, as pressões inflacionárias parecem estar sobre controle devido ao 
elevado hiato de oferta e demanda que permitirá que o crescimento econômico acelere sem pressões inflacionárias. 
O cenário microeconômico de atuação direta da Socinal no ano de 2018 foi de leve recuperação de atividade 
econômica que, voltada em sua grande maioria para a indústria de petróleo e turismo, começou a reagir com a 
retomada dos investimentos pela Petrobras nas áreas de refino e de extração, sinalizando com uma melhora nos 
fatores indutores de crescimento como o aumento da arrecadação dos municípios, demanda agregada de serviços e 
a criação de novos postos de trabalho. Apesar das atividades econômicas ainda fracas acreditamos em um cenário 
melhor e favorável a demanda de novos créditos na nossa região de atuação para os próximos anos. 3. Ouvidoria: 
A estrutura de Ouvidoria da Socinal atende plenamente aos requisitos definidos pela legislação vigente, 
disponibilizando aos seus clientes canal de acesso dedicado com divulgação através de seu site na rede mundial de 
computadores (web)e diretamente na sede ou com seus correspondentes. A instituição mantém sua Ouvidoria como 
um instrumento de suma importância no relacionamento com seus clientes e compromete-se em auxiliá-la no 
cumprimento de sua missão. No exercício de 2018 poucas foram as demandas diretas que chegaram a este canal e 
todas resolvidas a contento, não sendo necessário qualquer relato formal de inconformidade a Alta Administração 
como constam no relatório de Ouvidoria, exigido pela Resolução CMN nº 3.849/2010. 4. Controles Internos, Gestão 
de Riscos e Governança Corporativa: A Socinal detém uma estrutura de controles internos compatível com seus 
processos e procedimentos de segurança operacional, de crédito, de controle de liquidez e da segurança da 
informação. O comitê de Controles Internos avaliou neste exercício os relatórios de controles internos, o de auditoria 
interna e externa para o risco operacional, e faz periodicamente os controles eletrônicos e de processos, sempre que 
demandado, aprovando seu conteúdo e acompanhando as necessidades de ajustes e intervenções visando o 
controle e a prevenção de riscos. A Gestão de Riscos se dá através de uma estrutura simples e objetiva onde os 
integrantes do comitê de controles internos e riscos reúnem-se periodicamente e tempestivamente, deliberando 
sobre os assuntos pertinentes a normas, procedimentos e ocorrências do risco operacional,o risco de liquidez, o risco 
de mercado e a avaliação periódica da carteira de crédito e dos principais indicadores de concentração, preços, 
inadimplência e segmentação, bem como a avaliação e monitoramento do risco socioambiental atrelado ao destino 
dos recursos disponibilizados em suas operações de crédito, no relacionamento comercial com fornecedores e na 
gestão de sua equipe de colaboradores internos. A Socinal conta ainda com diretrizes de Governança Corporativa 
que, exercidos pelo comitê de controles internos e risco que visa proteger o patrimônio da entidade, incrementar, 
sugerir e apoiar ações éticas e de boa governança entre todos os participantes diretos e indiretos da instituição, 
incentivando, facilitando e monitorando práticas de disclosure adequado em todos os meios formais de comunicação. 
As premissas e parâmetros para a gestão dos riscos de crédito, operacional, socioambiental, de mercado e de capital 
estão disponíveis em nosso site no endereço www.socinal.com.br. Agradecemos o apoio de todos os acionistas, 
colaboradores, clientes, investidores e parceiros. Araruama/RJ, 08 de março de 2019. A Administração.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

Ativo N.E. 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Disponibilidades 3 7.310 3.699
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 4 - 1.650

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros - 1.650
Operações de Créditos 71.812 50.314

Setor Privado 5 75.465 53.126
(-) Prov. p/Oper. de Créd. de Liq. Duvidosa (3.653) (2.812)

Outros Créditos 6 5.853 7.440
Diversos 5.853 7.440

Outros Valores e Bens 7.250 1.555
Bens não de Uso 7 7.249 1.554
Despesas Antecipadas 1 1

Total do Ativo Circulante 92.225 64.658
Não Circulante
Operações de Créditos 57.209 50.992

Setor Privado 5 60.119 53.842
(-) Prov. p/Oper. de Créd. de Liq. Duvidosa (2.910) (2.850)

57.209 50.992
Imobilizado Líquido 8 3.092 3.235
Total do Ativo não Circulante 60.301 54.227
Total do Ativo 152.526 118.885

Passivo e Patrimônio Líquido N.E. 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Depósitos 9.1 14.746 7.834

Depósitos a Prazo 14.746 7.834
Recursos e Aceites Cambiais 9.2 10.746 21.512

Recursos e Aceites Cambiais 10.746 21.512
Outras Obrigações 9.3 3.457 4.979

Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados 273 137
Fiscais e Previdenciárias 1.623 2.589
Diversas 1.561 2.253

Total do passivo circulante 28.949 34.325
Não circulante
Depósitos 9.1 59.817 42.623

Depósitos a Prazo 59.817 42.623
Recursos e Aceites Cambiais 9.2 52.423 30.435

Recursos e Aceites Cambiais 52.423 30.435
Total do passivo não circulante 112.240 73.058
Patrimônio Líquido

Capital social 12.000 12.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados (663) (498)
Total do patrimônio líquido 11 11.337 11.502
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 152.526 118.885
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 152.526 118.885

N.E.

01/07 
a 31/12 

2018

01/01 
a 31/12 

2018

01/01 
a 31/12 

2017
Receitas da Intermediação Financeira 13.025 26.098 21.782

Operações de Créditos 12.870 25.847 21.337
Resultado de Oper. c/Títs. e Vals. Mobs. 155 251 445

Despesas da Intermediação Financeira (13.096) (23.123) (17.601)
Operações de Captação no Mercado (9.514) (17.276) (11.721)
Provisão p/Créd. de Liquidação Duvidosa (3.582) (5.847) (5.880)

Resultado Bruto da Interm. Financeira (71) 2.975 4.181
Outras Receitas/Despesas Operacionais 667 125 (2.583)

Receitas de Prestação de Serviços 12.1 7.344 11.386 4.589
Despesas de Pessoal (798) (1.629) (1.548)
Outras Despesas Administrativas 12.2 (1.620) (3.246) (2.595)
Despesas Tributárias (869) (1.548) (1.045)
Outras Receitas Operacionais 29 120 14
Outras Despesas Operacionais 13 (3.419) (4.958) (1.998)

Result. antes da Trib. s/Lucro e Partic. 596 3.100 1.598
IR e Contribuição Social (1.775) (3.265) (2.240)

Provisão para Imposto de Renda 10 (981) (1.803) (1.234)
Provisão para Contribuição Social 10 (794) (1.462) (1.006)

Prejuízo Líquido do Semestre/Exercício (1.179) (165) (642)
Quantidade de Ações 9.500 9.500 9.500
Resultado por ação (0,124) (0,017) (0,068)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

01/07 
a 31/12 

2018

01/01 
a 31/12 

2018

01/01 
a 31/12 

2017
Prejuízo Líquido do Semestre/Exercício (1.179) (165) (642)
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa:

Depreciação e Amortizações 75 149 81
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (1.159) 899 2.557

Prejuízo Ajustado (2.263) 883 1.996
Variações nas Contas do Ativo e do Passivo

(Aumento)/Redução de Operações de Crédito (26.900) (28.616) (40.854)
(Aumento)/Redução em Outros Créditos 935 1.587 518
(Aumento)/Redução em Outros Valores e Bens (205) (5.694) (1.553)
Aumento/(Redução) em Depósitos a Prazo 19.716 24.106 41.726
Aumento/(Redução) de Recursos de Aceites e 

Emissões de Títulos 8.053 11.222 (1.065)
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações 92 (1.521) 227

1.691 1.084 (1.001)
Caixa Líquido (Aplicado)/Gerado pelas 

Atividades Operacionais (572) 1.967 995
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Aquisição de Imobilizado de Uso (6) (6) (3.146)
Caixa Líquido Aplicado pelas Atividades de Invest. (6) (6) (3.146)
(Redução)/Aumento Líquido de Caixa e 

Equivalentes de Caixa (578) 1.961 (2.151)
Demonstração da Variação nas Disponibilidades

Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa no Início 
do Semestre/Exercício 7.887 5.348 7.500

Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa no Final 
do Semestre/ Exercício 7.309 7.309 5.349

Variação no Saldo de Caixa e Equiv. de Caixa (578) 1.961 (2.151)

Dez/2018

Vol. da  
Carteira  

Empréstimo
Duração 
Carteira

Quant. 
Opera- 

ções
Ticket 
Médio

Concen- 
tração

Crédito Consignado 1.913 17 meses 276 7 144%
Capital de Giro 26.629 32 meses 66 403 19,98%
Créd. Pessoal  

(Empreendimento 3) 4.081 53 meses 11 371 3,06%
Créd. Pessoal 1.467 12 meses 31 47 110%
Títulos Descontados Vencidos 22 0 mês 11 2 0,02%
Op. Ativas Vinculadas 70.556 7 meses 835 84 52,95%
Créd. Pessoal  

(Empreendimento 1) 16.302 58 meses 503 32 12,23%
Empréstimo Rápido PJ 714 7 meses 16 45 0,54%
Créd. Pessoal  

(Empreendimento 2) 11.568 64 meses 267 43 8,68%
Total 133.252 25 meses 2.016 67 100,00%
Desconto de Títulos 2.332 2 meses 354 6 1,72%
Total 135.584 22 meses 2.370 57 100,00%
A Vencer Sld. Carteira Participação
de 0 a 90 dias 23.742 17,82%
de 91 a 180 dias 19.836 14,89%
de 181 a 360 dias 29.821 22,38%
mais de 360 dias 57.237 42,95%
Vencidos 2.616 1,96
Total 133.252

Desconto Valor RAA
Sld.  

Contábil
Prov. 

 Risco
Qt.  

Títulos

Dez/2018
Td Cheques 1.229 78 1.151 13 782
Dt Duplicatas 1.212 31 1.181 9 524
Total 2.441 109 2.332 22 1.306

Carteira Empréstimo
Sld . 

Contábil
Prov. 

 Risco
Quant.  

Op.

Dez/2018

Empréstimo Capital de Giro 30.486 4.529 88
Crédito Pessoal (Empreend.) 29.188 1.480 794
Empréstimo CDC 52 - 4
OAV Parceiro 1 6.664 35 74
OAV Parceiro 2 63.892 403 761
Desconto de Cheques - Venc. 22 - 11
Consignado 1.913 88 276
Imobiliário 1.035 5 8
Total 133.252 6.540 2.016
Total da Carteira 135.584 6.562 129.022

6- Outros Créditos
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
1Adiantamento e Antecipações Salariais 423 411
2Adiantamento a Fornecedores 114 114
3Cheques a Receber - 34
4Impostos e Contribuições a Compensar - 1.486
5Devedores Diversos - Pais 396 475
6Títulos e Créditos a receber 4.920 4.920
Total 5.853 7.440
1Saldo da conta Adiantamento e Antecipações Salariais referem-se a 
distribuição de lucro no mês de encerramento do semestre. 2Adiantamento 
realizado a fornecedores referente a nova infraestrutura da sede, o qual será 

Cap. 
Social

Res. de Lucros Lucros 
(Prej.) 
Acum.  Total 

 Res. 
 Legal 

 Res. Esp. 
de Lucro 

Saldos em 31/12/2016 12.000 96 48 - 12.144
Prejuízo Líquido do Exercício - - - (642) (642)
Reversão de Reservas:

Reserva Especial de Lucros - - (48) 48 -
Reserva Legal - (96) - 96 -

Saldos em 31/12/2017 12.000 - - (498) 11.502
Prejuízo Líquido do Exercício - - - (165) (165)

Saldos em 31/12/2018 12.000 - - (663) 11.337
Saldos em 30/06/2018 12.000 51 465 - 12.516
Prejuízo Líquido do Semestre
Reversão de Reservas:

- - - (1.179) (1.179)

Reserva Especial de Lucros - - (465) 465 -
Reserva Legal - (51) - 51 -

Saldos em 31/12/2018 12.000 - - (663) 11.337
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dado quitação na conclusão do serviço contratado.  4Representada por impostos 
e contribuições antecipadas para compensação futura. 5Representado por 
valores a receber de repasses dos órgãos públicos referentes a operações 
de crédito consignado. 6Saldo transferido da conta Bens não de Uso recebido, 
conforme orientação do Bacen. 7- Bens não de Uso Próprio: Em 31 de 
dezembro de 2018, estão assim demonstrados:
Natureza Saldo 31/12/2018 Saldo 31/12/2017
Imóveis 7.249 1.554
Correspondem a bens imóveis disponíveis para venda, recebidos de clientes 
da Sociedade em dação de pagamento, não utilizados no desempenho da 
atividade social, em razão da perda de recebimento de créditos registrados 
como prejuízo. Serão ajustados a valor de mercado de acordo com as normas 
vigentes. 8- Imobilizado: O ativo fixo da Sociedade está assim composto:
Conta Saldo 31/12/2018 Saldo 31/12/2017
Edificações 3.164 3.165
Móveis e equipamentos de uso 180 178
Sistema de processamento de dados 227 223
(-) Depreciação acumulada (479) (331)
Total 3.092 3.235
9- Passivo Circulante e Exigível à Longo Prazo: Os valores registrados nos 
subgrupos estão representados nas rubricas abaixo descritas.
9.1. Depósitos a Prazo 31/12/2018 31/12/2017
RDB - Recibo de Depósito Bancário 74.563 47.600
DPGE - Depósito Prazo c/Garantia Especial - 2.857
Total 74.563 50.457
Passivo circulante 14.746 7.834
Passivo não circulante 59.817 42.623
Total 74.563 50.457
9.2- Letras de Câmbio 31/12/2018 31/12/2017
LC - Recurso de Aceite Cambial 63.169 51.947
Total 63.169 51.947
Passivo circulante 10.746 21.512
Passivo não circulante 52.423 30.435
Total 63.169 51.947
9.3- Outras Obrigações 31/12/2018 31/12/2017
(i) Cobrança e Arrecadação Tributárias 272 137
(ii) Fiscais e Previdenciárias 1.624 2.589

IRPJ a recolher 582 1.235
CSL a recolher 719 1.121
Impostos e contrib. s/serviços de terceiros 93 59
Impostos e contribuição s/salários 44 51
Outros 186 123

(iii) Diversas (a) 1.561 2.253
Total (i+ii+iii) 3.457 4.979

(a) Valores referentes à provisão de férias, repasses e outras obrigações.
10- Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Resumo da apuração do IRPJ e CSLL, conforme RIR/99.
Cálculo IRPJ e CSLL 31/12/2018 31/12/2017
7.0.0.00.000 - Receitas (+) 37.604 26.387
8.0.0.00.000 - Despesas (-) (34.504) (24.789)
Resultado antes do IR e CS 3.100 1.598
Juros sobre o capital próprio - -
Adições (+) 5.847 5.881
Exclusões (-) - (290)
Lucro (Prejuízo) antes da Compensação 

do Prejuízo 8.947 7.189
Crédito Baixado como Prejuízo (2016) - (742)
Crédito Baixado como Prejuízo (2017) - (374)
Crédito Baixado como Prejuízo (2015) - (210)
Crédito Baixado como Prejuízo (2016) (1.574) (830)
Crédito Baixado como Prejuízo (2017) (63) -
Saldo Prejuízo Fiscal (1.637) (2.156)
Base Tributável  (Lucro Real após 

Compensação do Prejuízo) 7.310 5.033
IR 15% 1.096 755
IR Adicional 10% 707 479
IRPJ Devido 1.803 1.234
CSLL Devida 20% 1.462 1.006
A Lei 13.169/2015, a partir de setembro de 2015 alterou o artigo 3º da 
Lei 7.869/1988, para elevar a alíquota da CSLL, para 20% no período 
compreendido entre 01/09/2015 e 31/12/2018. 11- Patrimônio Líquido: 
Capital Social: Totalmente subscrito e integralizado é de R$ 12.000 
representado por 9.500.000 (nove milhões e quinhentas mil) ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal. Reserva legal: É constituída à razão de 
5% do lucro líquido apurado em cada semestre/exercício social, nos termos 
do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Lucros 
ou (Prejuízos) acumulados: Registra o saldo remanescente dos lucros (ou 
prejuízos), após as reversões, ajustes e destinações. Ocorrendo resultado 
do semestre/exercício negativo, este será obrigatoriamente absorvido pelos 
lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa 
ordem. Juros sobre capital próprio/Dividendos: Conforme o artigo 20 do 
estatuto, os lucros líquidos terão a destinação que lhes for determinada pela 
Diretoria, observando o disposto na Lei 6.401/76. O Patrimônio Líquido está 
assim apresentado: 

31/12/2018 31/12/2017
Patrimônio Líquido 11.337 11.502
Capital Social 12.000 12.000
Lucro (Prejuízo) do Exercício (663) (498)
12- Demonstração dos Resultados - 12.1 - Outras Receitas Operacionais 

01/01 a 
31/12/2018

01/01 a 
31/12/2017

Receitas de Prestação de Serviços 11.386 4.589
Receitas de serviços com tarifa de confecção de ficha cadastral e prêmios 
na originação de créditos resultado de parcerias operacionais firmadas com 
empresas correspondentes captadoras de crédito no mercado online e para 
fundos de direitos creditórios.
12.2- Despesas Administrativas

01/01 a 
31/12/2018

01/01 a 
31/12/2017

Despesa de Água, Energia e Gás 45 38
Despesa de Aluguéis 51 56
Despesa de Comunicação 29 30
Despesa de Manutenção e Conservação 6 4
Despesa de Material 11 22
Despesa de Processamento de Dados 807 407
Desp. Propaganda e Publicidade/Rel. Públicas 56 81
Despesa de Serviços do Sistema Financeiro 403 249

01/01 a 
31/12/2018

01/01 a 
31/12/2017

Despesa de Serviços de Terceiros 67 108
Desp. de Serviços de Vigilância e Segurança 1 2
Desp. de Serviços Técnicos Especializados 1.196 921
Despesa de Transporte 1 1
Despesa com Viagens 68 55
Outras Despesas Administrativas 356 540
Despesa de Depreciação 149 81
Total 3.246 2.595
Composto significativamente por despesa com Processamento de Dados 
devido Locação do Ambiente Nuvens e novos sistemas operacionais, 
Consultoria Jurídica, Financeira e despesa de Serviço do Sistema Financeiro 
devido ao crescimento operacional das carteiras de crédito. 
13- Outras Despesas Operacionais

01/01 a 31/12/2018 01/01 a 31/12/2017
Outras Despesas Operacionais 4.958 1.998
Despesas relativas a serviços prestados por correspondentes bancários na 
captação de créditos. 14- Basileia - Limites Operacionais - Adequação ao 
novo acordo de capitais (Basileia III): A partir de 1º de outubro de 2013 
entrou em vigor a terceira fase do acordo de Basileia com as novas regras que 
consolidam no Brasil as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de 
Basileia relativas à estrutura de capital de instituições financeiras. Conhecidas 
em seu conjunto por Basileia III (BIII) e editadas pelo Conselho Monetário 
Nacional em março de 2013 as Resoluções 4.192 e 4.193 e os demais conjuntos 
de normativos regulam e definem as novas regras que buscam aperfeiçoar a 
capacidade das instituições financeiras de absorver choques, fortalecendo a 
estabilidade financeira e a promoção do crescimento econômico sustentável. 
O aumento da quantidade e qualidade do capital regulamentar mantido por 
instituições financeiras visa a reduzir a probabilidade e a severidade de eventuais 
crises bancárias, e os seus consequentes custos para a economia real.
14.1 - Indicadores de Risco (Basileia) e Limites Operacionais
Descrição Dez-2018 Dez-2017
Patrimônio de Referência - Nível I 11.336 11.502
Instrumento Híbrido de Capital - -
Patrimônio de Referência - Nível II - -
Patrimônio de referência total (nível I + nível II) 11.336 11.502
Patrimônio de referência (a) 11.336 11.502
Alocação Capital por risco - -
RWAcpad - crédito 74.753 68.853
RWAmint - Mercado - -
RWAopad - operacional 18.077 13.173
Patrimônio de referência exigido (b) 8.007 7.587
Margem (a - b ) 3.329 3.915
Rban - Juros carteira não negociável ('c) 1.061  1.345
Margem (b + c) 9.067 8.932
Ativo ponderado pelo risco (*) (d) (900) 92.831 82.025
Índice de Basileia (a/d) 12,21% 14,02%
Índice de Basileia amplo (a/ (d+c)) 12,07% 13,79%
(i) Resolução nº 4.192 e 4.193 do CMN de 2013 que define o fator “F”
conforme tabela base de cálculo do RWA (Risk Weight Asset) e sua relação 
com o PR (Patrimônio de Referência). Para apuração do índice de Basileia, 
adotou-se a seguinte fórmula:

Basileia = (      ) x 100pre
rwa

Tabela 022- Fator “F” aplicável
Fator Validade
11,000% De 1/10/2013 a 31/12/2015
9,875% De 1/01/2016 a 31/12/2016
9,250% De 1/01/2017 a 31/12/2017
8,625% De 1/01/2018 a 31/12/2018
8,000% A partir de 01/01/2019
14.2 - Detalhamento das Margens de Requerimento Relativamente ao 
RWA - Basileia III
Conta 
DLO Dez/2018

101 Patrimônio de referência para comparação com o RWA 11.336 
100 Patrimônio de referência (PR) 11.336 
105 Excesso dos Recursos Aplicados no Ativo Permanente - 
107 Capital Destacado para Operações com Setor Público - 
900 Ativos ponderados por risco (RWA) 92.831 
700 Rwa p/risco de crédito p/abordagem padronizada - RWAcpad 74.753 
770 RWA para risco de mercado - 
870 RWA p/risco op. abordagem padronizada - RWAopad - (bia) 18.077 
950 Margem sobre o patrimônio de referência requerido 3.330 
910 Patrimônio de referência mínimo requerido para o RWA 8.007 
951 Margem s/o patrimônio de referência nível 1 requerido 5.767 
103 Patrimônio de referência nível i p/comparação com RWA 11.336 
110 Patrimônio de referência nível 1 11.336 
920 Patrimônio de referência nível 1 mínimo requerido p/o RWA 5.570 
952 Margem sobre o capital principal requerido 7.159 
104 Capital principal para comparação com RWA 11.336 
111 Capital principal - CP 11.336 
930 Capital principal mínimo requerido para o RWA 4.177 
953 Margem sobre o PR considerando a Rban -1.212
911 Patrimônio de referência mínimo requerido p/o RWA e p/Rban 9.067
890 Valor correspondente ao Rban (Risco Mercado na

carteira Bancária) 1.061
931 Capital principal mínimo requerido instrum. elegíveis ao

capital complementar 4.758
932 Capital principal mínimo requerido instrum. elegíveis

capital de nível II 4.177
940 Adicional de Capital Principal - Mínimo requerido p/o RWA 3.481
942 Adicional de conservação do Capital Principal 1.741
943 Adicional contracíclico de Capital Principal (RWA Não

Público e Não Bancário) 1.741
944 Adicional sistêmico de Capital Principal -
954 Margem de Capital Principal após Pilar 1

Considerando o Adicional de Capital Principal -151
955 Percentual de Restrição à Distribuição de Lucro (%) - 
956 Margem após Pilar 2 2.269 
957 Deficiência de Capital Principal - 
958 Deficiência de Capital Complementar - 
959 Deficiência de Capital Nível II 1.212 
960 Margem ou Insuficiência para Limite de Imobilização 2.576 
970 Margem ou Insuficiência p/o Limite c/Setor Público 5.101 

A partir de 1° de outubro de 2013, através das Resoluções nº 4.192 e 4.193 do 
CMN, implantou-se nova metodologia de apuração do RWA (Risk Weight Asset) 
com base no Patrimônio de Referência. A apuração dos requisitos mínimos de 
capital passa a ser estabelecida como uma porcentagem do montante dos ativos 
ponderados pelo risco (RWA, na sigla em inglês). As novas regras estabelecem 
três requerimentos independentes a serem observados continuamente pelas 
instituições financeiras: I. 4,5% para o Capital Principal, que é composto 
principalmente por ações, quotas, reservas e lucros retidos; II. 6,0% para o Nível 
I, que é composto pelo Capital Principal e outros instrumentos capazes de 
absorver perdas com a instituição em funcionamento; e III. 8,625% para o total 
do PR, que é composto pelo Nível I e por outros instrumentos subordinados 
capazes de absorver perdas quando do encerramento da instituição. 
Gerenciamento de risco: A gestão integrada de riscos da Socinal é resultado 
do esforço constante de modernização dos processos integrados há ações de 
controle sistêmicos e gerenciais, de forma a contemplar risco de mercado, risco 
de crédito, de liquidez, operacional e adequação de capital aos negócios da 
Sociedade, mantendo-os dentro dos limites legais e prudenciais de mercado. A 
área de gestão de riscos está subordinada ao comitê de controles internos da 
instituição (CCI) constituído dos acionistas que analisam e deliberam anualmente 
ou a qualquer momento de forma tempestiva, se for o caso, as ocorrências e os 
relatórios circunstanciados produzidos pela área de controle internos e risco que 
está segregada das áreas operacionais e de negócios de empresa visando a 
independência de atuação e conflito de interesses. I - Risco de Mercado - A 
Socinal utiliza de políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de 
mercado, com limites operacionais e de exposição definidos em normativos 
específicos e aprovados pelo comitê de controles internos e risco, dentro de 
critérios aceitáveis e compatíveis com a estrutura patrimonial da instituição, 
controlados e gerenciados periodicamente pela área de compliance e risco. A 
Sociedade, até o presente momento, não tem posições ativas em moeda 
estrangeira, índice de preços ou taxas flutuantes. Seus ativos de crédito são 
classificados na carteira de não negociação, a taxas prefixadas e seus passivos 
são remunerados a taxas pré-fixadas ou atrelados à variação do CDI (Certificado 
de Depósito Interbancário). A descrição da estrutura de gerenciamento de risco 
de mercado previsto no art. 25º da Resolução CMN nº 4.557/2018, bem como o 
relatório anual fruto deste trabalho, estão disponíveis em nosso site www.socinal.
com.br. II - Risco de Crédito - As ações que norteiam as políticas de risco de 
crédito baseiam-se em regras de concessão, limites operacionais, controles 
sistêmicos, critérios de classificação de clientes, análise da evolução da carteira, 
“credit score” e níveis de inadimplência e taxas de retorno. Adota-se a prática de 
constituição de provisões para perdas de crédito para cada operação 
considerando a classificação do cliente e condição de atraso da operação. Todas 
as operações são classificadas por alçada e submetidas ao comitê de crédito 
respectivo para avaliação qualitativa e quantitativa, levando em conta os 
aspectos determinantes do risco de crédito do cliente, da operação e do grupo 
econômico. A descrição da estrutura de gerenciamento de risco de crédito 
previsto no art. 21º da Resolução CMN nº 4.557/2018, bem como o relatório 
anual fruto deste trabalho, estão disponíveis em nosso site www.socinal.com.br. 
III - Risco de Liquidez - A política de gestão do risco de liquidez visa administrar 
e prover a solvência da Sociedade estabelecendo os parâmetros mínimos de 
caixa a serem observados e mantidos, bem como as ferramentas necessárias 
para sua gestão em cenários normais ou de crise. O acompanhamento diário 
visa mitigar possíveis descasamentos dos prazos, permitindo, se necessário, 
ações corretivas. A descrição da estrutura de gerenciamento de risco de liquidez 
previsto no art. 37º da Resolução CMN nº 4.557/2018, bem como o relatório 
anual fruto deste trabalho, estão disponíveis em nosso site www.socinal.com.br. 
IV - Risco Operacional - A gestão do Risco Operacional é de grande relevância 
dentro da Sociedade devido aos inúmeros processos manuais e de controle 
adivindos de diversas linhas de produtos e serviços oferecidos em seu portfólio. 
A melhoria dos controles e internos e o treinamento e suporte às áreas de 
negócio tem permitido que a gestão do risco operacional contribua para o 
aprimoramento da eficiência operacional e consequentemente na redução do 
comprometimento do capital. Quanto à segurança da informação a instituição 
conta com processos adequados e compatíveis com seu porte no tocante a 
geração e guarda de backups e documentação de suas operações. A Socinal 
adota a abordagem padronizada alternativa simplificada para efeito de apuração 
da parcela de patrimônio de referência exigido para risco operacional (Popr). A 
descrição da estrutura de gerenciamento de risco operacional previsto no art. 32 
da Resolução nº 4.557/2018, bem como o relatório anual fruto deste trabalho, 
estão disponíveis em nosso site www.socinal.com.br. V - Risco de capital - A 
Socinal estabeleceu suas diretrizes e regras para a estrutura e o gerenciamento 
do capital com base no art. 39 da Resolução CMN nº 4.557/2018. Todo o 
processo visa: (a) monitoramento e controle de capital mantido pela instituição; 
(b) avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos que a
Instituição está sujeito; e (c) o planejamento de metas e necessidade de capital,
considerando os objetivos estratégicos e mantendo uma postura proativa,
antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis alterações nas
condições do mercado. As operações realizadas pela instituição se caracterizam 
como “banking” e sua tesouraria está dedicada à remuneração do capital próprio 
e a prestação de serviços aos clientes. Tais operações não são realizadas com
intenção de negociação ou de hedge das referidas posições, portanto, não se
enquadram no conceito de Carteira de Negociação nos termos da definição do
Banco Central do Brasil - BACEN. O gerenciamento de risco das operações da
Socinal são realizados por meio de políticas internas e de seus comitês de
controle internos (CCI) e comitê Executivo de Negócios (CEN), que com base
nos normativos (NP’s) monitoram os diversos riscos inerentes às operações e/ou 
processos, incluindo os riscos operacionais, de mercado, liquidez e crédito. Para
tal se utiliza de: 1- Modelo proprietário de orçamento e fluxo de caixa, provisões
e indicadores de performance; e modelo proprietário de acompanhamento de
risco de mercado e precificação das carteiras ativas e passivas a preços de
mercado, viabilidade de cenários e teste de estresse definidos na Circular Bacen
3365/07 e usados para mensurar o risco da variabilidade das taxas de juros. As
premissas e parâmetros para a gestão dos riscosde crédito, operacional,
socioambiental, de mercado e de capital estão disponíveis em nosso site no
endereçowww.socinal.com.br. VI - Risco Socioambiental - Atendendo às
disposições da Resolução CMN nº 4.327, de 25/04/2014 a qual dispõe sobre as
diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e na implantação da
Política de Responsabilidade Socioambiental, a Socinal aprovou em julho de
2015 sua política de gestão do risco socioambiental e adotou o critério de atuar
com responsabilidade social e agir de maneira ética e transparente em todas as
suas esferas e, através de seu negócio contribuir para o desenvolvimento
econômico da sociedade, zelando para que todos os recursos sejam utilizados
de maneira consciente e sustentável. A política aprovada, a estrutura e a gestão 
destes riscos estão detalhados em nosso site www.socinal.com.br em normativos 
internos. Os controles internos e os relatórios anuais estão disponíveis aos
auditores externos e ao Banco Central do Brasil.
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Aos Acionistas e Administradores da SOCINAL S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento. Opinião: Examina-
mos as demonstrações contábeis da SOCINAL S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento (“Sociedade”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demons-
trações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da SOCINAL S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento em 31 de dezembro de 2018, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos 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 res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da 
Sociedade 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 respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-Ia, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações 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 relevan-
te 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 res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações 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 de a Sociedade 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 administração pretenda liquidar a Sociedade 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabo-
ração 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, 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 contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente 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 de-
tecção 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 apropria-
dos nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Sociedade. • 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 uma incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 Sociedade a não mais se
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações, e se as demonstrações contábeis 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. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com
as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os even-
tuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando
aplicável, as respectivas salvaguardas. Belo Horizonte, 11 de março de 2019. Consult Audi Auditoria & Consultoria
Empresarial - CRCMG - 007153/O-0; José Miguel Barros de Rezende - Contador CRCMG 056269/O-1.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ELABORADA 
EM 31/12/2018 E 31/12/2017 (Expressos em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
ELABORADA EM 31/12/2018 E 31/12/2017 (Expressos em Milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Expressos em Milhares Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2018 E 31/12/2017 (Expressos em Milhares de Reais)

Srs. Cotistas, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis do Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro 
Ltda, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas em consonância com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as quais 
abrangem as normas instituídas pela própria Agência e os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) quando referendados e aprovados pela ANS, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do 
Relatório dos Auditores Independentes. • Política de destinação de lucros: A Política de destinação de lucros objetiva a 
perenidade, a sustentabilidade e a solidez financeira da empresa como forma de manutenção dos seus negócios sociais e 
leva em consideração diversos fatores como lucratividade, oportunidades de investimento, manutenção e expansão da 
rede de atendimento assistencial. No exercício de 2018 o lucro líquido auferido pelo Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro 
Ltda. – Assim Saúde, empresa pertencente ao GRUPO ASSIM, foi de R$ 66,31 milhões, sendo R$ 0,9 milhões distribuídos 
aos Sócios Assim Participações Ltda. e Assim Medical Ltda. na proporção da participação de cada um no capital social e 
R$ 65,41 milhões incorporados ao Patrimônio Líquido a título de reserva de retenção de lucros. • Negócios sociais e 
principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência na performance da sociedade e no resultado do 
exercício: Em 2018, a Assim Saúde auferiu receita com operações de planos de assistência à saúde na ordem de R$ 1,5 
bilhão, o que representa um acréscimo de receita de 28,4% em relação a 2017. No exercício de 2018, a Assim Saúde 
manteve uma carteira média de 500 mil beneficiários, dos quais 81% são de contratos coletivos, o que traduz o seu eleva-
do nível de especialização e personalização no atendimento aos planos para empresas de todos os tamanhos. A carteira 
é composta de 18% de idosos, que é maior do que a média do setor que gira em torno de 12%, o que leva a ter programas 
voltados a esse público, buscando melhor qualidade de vida e menor intercorrências médicas. Apesar de a crise econômi-
ca ter afetado negativamente as operadoras de planos de saúde o Assim Saúde teve um crescimento expressivo de ven-
das e obteve excelente desempenho em seu segmento de atuação. O índice de reclamações encontra-se dentro dos ní-
veis aceitáveis para o setor de saúde, não tendo ocorrido em nenhuma faixa gravosa dos monitoramentos efetuados pela 
ANS (risco assistencial, monitoramento da garantia de atendimento, ciclo de fiscalização). Ainda assim tem sido implanta-
das medidas para melhorar o nosso desempenho e a satisfação dos clientes, com a consequência de também reduzir o 
índice de reclamação perante a ANS. O desempenho do setor de saúde suplementar permaneceu afetado pelas deman-
das regulatórias, que ampliaram o Rol de Procedimentos e Eventos das coberturas assistenciais. O desempenho também 
foi impactado pelo: (i) crescimento dos custos médicos e hospitalares em níveis superiores aos da inflação medida pelos 
índices gerais de preços, e (ii) run-off de sinistros decorrentes de beneficiários cancelados em contratos coletivos, em razão 
do aumento do desemprego característico da conjuntura econômica, e do cancelamento de contratos que não chegaram 
a acordo quanto ao reajuste para seu equilíbrio. Mesmo com todos esses fatores, a Assim Saúde conseguiu se estruturar 
e manter sinistralidade abaixo do setor, tendo findado o exercício de 2018 com uma sinistralidade média de 77%. • Reor-
ganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto: Não houve, em 2018, reorganização societária, 
tendo sido mantido o controle autorizado pela ANS em 2014. • Informações sobre o andamento do négocio, desempe-
nho e expectativas para curto, médio e longo prazo. Metas e ações projetadas para cumprimento das normas da 
ANS: Os indicadores financeiros de provisões técnicas e de solvência da Companhia se destacam dentre as empresas do 
setor, demonstrando solidez e confiança para clientes e prestadores de serviços. A Assim Saúde possui 100% das provi-
sões técnicas constituídas, estando lastreada por ativos garantidores diversificados na forma exigida pela CMN 4.444 e 
vinculados à ANS nos termos contemplados na RN 392. Das provisões técnicas, destacam-se: PEONA – R$80,28 milhões; 
PESL SUS – R$42,29 milhões, sendo obrigatório, deste montante, que R$16,35 milhões com exigência de ativos garanti-
dores vinculados à ANS; e PESL – R$124,64 milhões. Todas as provisões estão lastreadas por ativos garantidores totali-
zando R$221,27 milhões. Adotamos política de acompanhamento econômico-financeiro e aprimoramento dos controles 
internos com vistas a cumprir com todas as normas reguladoras da ANS, especialmente quanto à saúde financeira e a 
manutenção dos recursos mínimos e constituição adequada das provisões técnicas. Há alguns anos, a Assim Saúde vem 
se mantendo enquadrada às exigências de recursos próprios mínimos e constituição de provisões técnicas. O ritmo de 
crescimento da empresa nos últimos anos permite projetar bons resultados para o futuro, suficientes para a manutenção 

dessas exigências da Agência Reguladora, sem necessidade de aporte dos sócios. Embora o exposto, há que se ressaltar 
a importância de promover estudos necessários aos possíveis impactos de novas regras instituídas pela ANS através da 
RN 442, de 20/12/2018 sobre a implantação da PEONA SUS e da Provisão Para Insuficiência de Contraprestações que 
deverão ser constituídas a partir de janeiro de 2020. Além disso, RN 443, de 25/01/2019 ao tratar da adoção de práticas 
de governança, controles internos e gestão de riscos pelas operadoras, tornarão obrigatórios, a partir de 2023 o envio de 
relatório circunstanciado elaborado por auditor independente sobre os processos de governança, gestão de riscos e con-
troles internos, com objetivo de apurar os fatores de capital regulatório em substituição à atual margem de solvência. Em-
bora a constante preocupação com as mudanças regulatórias, a política da Assim Saúde em incorporar o lucro ao Patri-
mônio Líquido, garante solidez para se estruturar a essas novas exigências. A Margem de Solvência, pelo regramento vi-
gente, está escalonada até 2022 e, dentro dos parâmetros atuais da regulação e a manutenção da política de preços e 
estratégias comerciais da operadora, é possível projetar que chegaremos em 2022 com valores superiores aos exigidos, 
possibilitando estudo para implantação do capital baseado em riscos. Além disso, é crescente o investimento em progra-
mas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças. Melhoramos e ampliamos a nossa rede assistencial própria, 
os canais de venda e recursos tecnológicos. Todas essas ações propiciaram aumento de qualidade no atendimento, redu-
ção de custo e a consequente melhora do resultado do negócio, o que permitirá nos mantermos acima da média exigida 
para o setor de saúde suplementar. Dentre as ações estratégicas realizadas ao longo do exercício de 2018, destacamos 
que a Assim Saúde manteve e promoveu diversas medidas com efeitos positivos sobre a sua performance global, desta-
cando-se os seguintes programas aprovados pela ANS: (i) PHD – Programa para Hipertensos e Diabéticos (72395), volta-
do à saúde do adulto e idoso portador de Diabetes Mellitus, Dislipidemia, Doenças Cardiovasculares, Hipertensão Arterial 
Sistêmica, Insuficiência Cardíaca; (ii) PES – Programa de Emagrecimento Saudável (72317), voltado para à saúde do 
adulto que deseja adquirir hábitos de alimentação saudável ou possui sobrepeso /obesidade; (iii) PGPC - Programa de 
Gerenciamento de Patologias de Coluna (72214), voltado à saúde do adulto e do idoso; (iv) SAME - Saúde Mental (72114), 
voltado à saúde mental dos beneficiários acometidos por Depressão, Esquizofrenia, Transtorno bipolar ou uso de drogas, 
(V) Viver em casa (130465), voltado para pacientes com mais de 60 anos com o objetivo de prevenir internações por fra-
turas, pneumonia, acidentes vasculares cerebrais e outros agravos através de atendimento domiciliar com equipe multipro-
fissional. • Principais investimentos realizados: Iniciamos em 2015, os programas voltados à promoção de saúde e
prevenção de riscos e doenças, tendo sido desembolsado durante o ano de 2018 o valor de R$3 milhões o que represen-
ta o dobro do investimento em comparação ao ano de 2017. Esse investimento proporcionará uma maior qualidade de vida
aos beneficiários da Assim Saúde, bem como, acarretará, a longo prazo, redução nas despesas assistenciais da Opera-
dora. Foram realizados vários investimentos na área de Tecnologia da Informação e de gestão operacional, objetivando
adequação às regras da RN 395 quanto ao atendimento ao beneficiário, ajustes no modelo de junta médica e nos parâ-
metros para cancelamento dos contratos a pedido do beneficiário. Estão sendo realizados estudos objetivando a venda
on-line, que poderá ampliar os negócios da empresa. • Aplicações financeiras e Manutenção de recursos próprios
mínimos: A Sociedade mantém operações com instrumentos financeiros não derivativos. A Administração desses instru-
mentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e
segurança com vistas a manutenção de recursos necessários e suficientes para cumprir todas as exigências de recursos
próprios mínimos exigidos pela ANS. • Investimentos do Grupo Assim: No ano de 2018 a Assim Participações adquiriu
o controle societário do Hospital São Lucas de Niterói objetivando melhorar e ampliar a rede de atendimento próprio na
região de Niterói e adjacências. Os hospitais que compõem a rede própria de atendimento, em sentido amplo, também fi-
zeram grandes investimentos em sua rede de atendimento visando a melhoria da qualidade assistencial prestada aos
clientes do Grupo Assim. Também foram feitos investimentos em serviços de hemoterapia visando a criação de um banco
de sangue que atenda toda a rede assistencial de forma mais ágil e eficiente com parâmetros de qualidade e alta perfor-
mance para a saúde dos usuários. Agradecemos o apoio e confiança dos sócios durante o ano e, para 2019, nossas ex-
pectativas são positivas pelos resultados apresentados, experiências bem-sucedidas, bem como nossa perspectiva de
muitos estudos e projetos que serão implementados este ano. Rio de Janeiro, 26 de março de 2019. Diretoria.

ATIVO Nota 2018 2017
ATIVO CIRCULANTE 488.363 400.437
Disponível 2.724 8.551
Realizável 485.639 391.886
Aplicações Financeiras 4 398.186 319.518
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 221.272 191.401
Aplicações Livres 176.914 128.117

Créditos de Operações com Planos
 de Assistência à Saúde 5 76.013 68.605
Contraprestação Pecuniária a Receber 76.013 68.605

Créditos Tributários e Previdenciários 1.847 -
Bens e Títulos a Receber 8.727 3.130
Despesas Antecipadas 866 633

ATIVO NÃO CIRCULANTE 96.175 56.004
Realizável a Longo Prazo 24.443 27.225
Títulos e Créditos a Receber 27 27
Depósitos Judiciais e Fiscais 6 24.252 26.967
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo 164 231

Investimentos 7 66.370 26.470
Outros Investimentos 66.370 26.470

Imobilizado 8 5.124 2.144
Imobilizado de Uso Próprio 3.196 2.068
Não Hospitalares/Odontológicos 3.196 2.068

Outras Imobilizações 1.928 76
Intangível 9 238 165

TOTAL DO ATIVO 584.538 456.441

PASSIVO Nota 2018 2017
PASSIVO CIRCULANTE 311.985 263.438 
Provisões Técnicas de Operações de
 Assistência à Saúde 10 264.614 225.596 
Provisões de Contraprestações 31.949 27.082 
Provisão de Contraprestação Não Ganha
- PCNG 31.949 27.082 

Provisão de Eventos a Liquidar para SUS 27.747 22.359 
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros
 Prestadores de Serviços Assistenciais 11 124.639 128.013 

Provisão para Eventos Ocorridos e Não
 Avisados (PEONA) 80.279 48.142 

Débitos de Operações de Assistência à Saúde 7.522 6.415 
Receita Antecipada de Contraprestações 2.564 1.286 
Comercialização sobre Operações 4.958 5.129 
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 12(a) 25.256 14.017 
Débitos Diversos 13 14.593 17.410 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 58.935 44.796 
Provisões Técnicas de Operações de
 Assistência à Saúde 10 14.544 13.471 
Provisão para Remissão - 3
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS 14.544 13.468 

Provisões 17.751 9.735 
Provisões para Ações Judiciais 14 17.751 9.735 

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 12(b) 17.923 11.201 
Débitos Diversos 15 8.717 10.389 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16 213.618 148.207 
Capital Social 8.755 8.755 
Reservas 204.863 139.452 
Reservas de Lucros 204.863 139.452 

TOTAL DO PASSIVO 584.538 456.441 

Nota 2018 2017
Contraprestações Efetivas de Plano
 de Assistência à Saúde 1.445.188 1.120.039 
Receita com Operações de Assistência
 à Saúde 1.498.754 1.167.350 
Contraprestações Líquidas 17 1.498.750 1.167.321 
Variação das Provisões Técnicas de
 Operações de Assistência à Saúde 4 29 
(-) Tributos Diretos de Operações com Pl.
 de Assistência à Saúde da Operadora 18  (53.566)  (47.311)

Eventos Indenizáveis Líquidos 19 (1.109.913)  (852.339)
Eventos Conhecidos ou Avisados  (1.077.776)  (841.674)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos
 e Não Avisados  (32.137)  (10.665)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM
 PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 335.275 267.700 
Outras Despesas Operacionais com
 Plano de Assistência à Saúde  (59.868)  (63.992)
Outras Despesas de Operações de
 Planos de Assistência à Saúde  (34.121)  (37.511)
Programas de Promoção de Saúde
 e Prevenção de Riscos e Doenças  (3.043)  (1.505)
Provisão para Perdas Sobre Créditos  (22.704)  (24.976)

RESULTADO BRUTO 275.407 203.708 
Despesas de Comercialização  (63.928)  (62.276)
Despesas Administrativas 20  (136.462)  (111.685)
Resultado Financeiro Líquido 21 27.151 28.566 
Receitas Financeiras 32.919 32.010 
Despesas Financeiras  (5.768)  (3.444)

Resultado Patrimonial 1.485 1.380 
Receitas Patrimoniais 1.485 1.380 

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
 E PARTICIPAÇÕES 103.653 59.693 
Imposto de Renda  (27.200)  (19.831)
Contribuição Social  (10.140)  (7.471)

RESULTADO LÍQUIDO 66.313 32.391 
As notas explicativas da administração 

são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ELABORADA 
EM 31/12/2018 E 31/12/2017 (Expressos em Milhares de Reais)

Nota 2018 2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimento de Planos de Saúde 1.479.444 1.121.286 
(+) Resgate de Aplicações Financeiras 950.307 648.810 
(+) Outros Recebimentos Operacionais 12.206 29.384 

(-)
Pagamento a Fornecedores/Prestadores
 de Serviço de Saúde (1.061.439)  (791.719)

(-) Pagamento de Comissão  (48.470)  (46.548)
(-) Pagamento de Pessoal  (41.369)  (33.666)
(-) Pagamento de Serviços de Terceiros  (7.936)  (7.597)
(-) Pagamento de Tributos  (157.858)  (127.486)

(-)
Pagamento de Contingências
 (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)  (9.744)  (11.432)

(-) Pagamento de Aluguel  (4.415)  (2.623)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade  (18.953)  (15.972)
(-) Aplicações Financeiras  (1.007.468) (704.101)
(-) Outros Pagamentos Operacionais  (47.117)  (50.954)

Caixa Líquido das Atividade Operacionais 24 37.188 7.382 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) Recebimentos de Venda de Investimentos 99  - 

(+)
Outros Recebimentos das Atividades
 de Investimento 1.411 1.380 

(-)
Pagamento de Aquisição de Ativo
 Imobilizado - Outros  (3.846)  (1.978)

(-) Pagamentos Relativo ao Ativo Intangível (113) (54)

(-)
Pagamentos de Aquisição de Participação
 em Outras Empresas (99) -

(-)
Outros Pagamentos das Atividades
 de Investimento  (39.900) (350)
Caixa Líquido das Atividades de
 Investimentos  (42.448)  (1.002)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(-) Pagamento de Participação nos Resultados (902) -
Caixa Líquido das Atividades de
 Financiamento (902) -
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA  (6.162) (6.380) 
CAIXA - Saldo Inicial 6.693 313 
Caixa - Saldo Final 531 6.693 
Ativos Livres no Início do Período 134.811 91.404 
Ativos Livres no Final do Período 177.445 134.811 
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações
 Financeiras - Recursos Livres 42.634 43.407 

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

Capital 
Social

Reser. 
 de 

Lucros

Lucros ou 
Prejuízos 
Acumuls. Total

Saldos em 31/12/2016 8.755 107.061 - 115.816
Lucro Líquido do Exercício - - -  - 
Reserva de Retenção de Lucros - 32.391 - 32.391
Distrib. de Dividendos Antecipados - - -  - 

Saldos em 31/12/20167 8.755 139.452 - 148.207
Lucro Líquido do Exercício - - 66.313 66.313
Reserva de Retenção de Lucros - 65.411  (65.411)  - 
Distrib. de Dividendos Antecipados - - (902)  (902)

Saldos em 31/12/2018 8.755 204.863  (-) 213.618 
As notas explicativas da administração 

são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto Operacional: A sociedade empresarial, revestida na forma de
sociedade limitada, gira sob a denominação social de Grupo Hospitalar do Rio de 
Janeiro Ltda. e sob a denominação de fantasia de ASSIM SAÚDE, atuando como 
uma operadora de planos de saúde (OPS) negociados com a utilização de sua 
própria marca - “ASSIM SAÚDE”. A sociedade tem por objetivo a cobertura de 
custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecidos, por prazo indeterminado, com 
a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde pela faculdade do
acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, 
integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando à 
assistência médica hospitalar e/ou odontológica a ser paga integral ou parcialmente 
às expensas da operadora contratada mediante pagamento direto ao prestador por 
conta e ordem do consumidor. As operações das OPS estão sujeitas à normatização 
e fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS). 
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras:
Essas demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, as quais foram alteradas a partir de 1º de janeiro de 2008,
além da observância às normas emanadas pelo órgão regulador do sistema, a
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
3. Resumo das Práticas Contábeis: a) Apuração do resultado: O resultado das
transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. • Receitas: As
contraprestações emitidas de planos de assistência à saúde são contabilizadas 
com base nos contratos emitidos na modalidade de pré-pagamento na data 
da competência da cobertura dos planos; • Custo: Os eventos indenizáveis 
são constituídos com base no valor das faturas apresentadas pela sua rede 
credenciada, deduzidos dos valores referentes a recuperação destes custos 
pela análise médica. b) Aplicações Financeiras: As aplicações em TVM são 
contabilizadas pelo custo de aquisição acrescidas dos rendimentos auferidos até 
a data do balanço, não excedendo os seus valores de mercado. c) Créditos de 
Operações com Plano de Assistência à Saúde: São registrados e mantidos 
no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em 
contrapartida à conta de resultado de contraprestações efetivas de operações 
de assistência à saúde para os planos médico-hospitalares. A Provisão 
para Prêmios Não Ganhos – PPNG, leva em conta a parcela de prêmios/
contraprestações não ganhas, relativa ao período de cobertura mensal do risco 
calculada “pro rata die”, considerando para obtenção do período de vigência do 
risco a decorrer, a quantidade de dias compreendida entre o último dia do mês 
de cálculo e o último dia de cobertura mensal do risco. d) Provisão para Perdas 
sobre Crédito: Está constituída com base nos valores vencidos há mais de 60 
dias, dos créditos em aberto para os beneficiários pessoa física e 90 dias para 
a pessoa jurídica e entidades governamentais. e) Imobilizado: Está registrado 
pelo custo de aquisição, deduzido das depreciações, calculadas pelo método 
linear sobre o custo de aquisição, com base nas taxas mencionadas na nota 8 
ou pelo método linear, proporcionalmente aos prazos dos respectivos aluguéis 
dos imóveis de terceiros. Uma provisão para ajuste ao valor de recuperabilidade 
do custo do bem (“impairment”) é requerida quando os valores registrados 
na contabilidade são superiores à geração de caixa futura do referido bem. A 
Administração da Sociedade, com base em seu plano de negócios, avaliou que 
não há necessidade de constituição desta provisão. O mesmo procedimento 
foi adotado no que se refere ao disposto no CPC27 e ICPC 10, com exceção 
da vedação à valoração inicial do valor justo por parte da ANS. f) Intangível: 
Corresponde ao valor de Sistemas Operacionais. g) Demais Ativos Circulantes 
e Não Circulantes: São apresentados ao valor de custo ou de realização, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias incorridas 
até a data do balanço, não excedendo os seus valores de mercado. h) Provisões 
Técnicas: As provisões de risco para garantia de obrigações contratuais e de 
eventos ocorridos e não avisados (PEONA) foram calculadas de acordo com as 
determinações da RN 393 de 09/12/15 da ANS e suas alterações posteriores. 
O cálculo dessa provisão foi efetuado por atuários independentes e enviado 
para o órgão regulador do segmento da saúde: ANS. A provisão para remissão 
foi constituída conforme disposto na RN acima citada. i) Eventos a Liquidar 
com Operações de Assistência à Saúde: São registrados com base na 
metodologia de cobrança do ressarcimento ao SUS – Sistema Único de Saúde 
e as faturas de prestadores de serviços efetivamente recebidas pela operadora, 
deduzidos de adiantamentos feitos a estes prestadores de serviços e têm como 
contrapartida a conta de custo com eventos indenizáveis líquido, quando relativas 
a serviços de assistência prestados aos seus conveniados. j) Empréstimos 
e Financiamentos: Quando existem são demonstrados pelos seus valores 
conhecidos e calculáveis, acrescidos dos respectivos encargos ocorridos. k) IR 
e CSLL: São calculados com base nos critérios estabelecidos pela legislação 
vigente. A provisão para IR é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro real, 
acrescida de adicional de 10% sobre o lucro real excedente a R$ 20 mil por 
mês e engloba a parcela correspondente aos incentivos fiscais. A contribuição 
social é constituída à alíquota de 9% do lucro contábil ajustado, conforme a 
legislação em vigor. l) Provisão para Contingências: Com base na avaliação 
individual dos processos judiciais, tendo como suporte a opinião dos assessores 
legais, a provisão para contingências está constituída para processos julgados 
de perda provável. m) Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes: 
São demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. n) Estimativas: No preparo 
das demonstrações contábeis o uso de estimativas é requerido para contabilizar 
certos ativos, passivos e transações. Consequentemente, as demonstrações 
contábeis da Sociedade incluem várias estimativas referentes às vidas úteis 
de ativos imobilizados, avaliações de riscos em contingências, provisão para 
imposto de renda e contribuição social e outras avaliações similares. Os 
resultados realizados podem ser diferentes destas estimativas.
4. Aplicações Financeiras: Correspondem a operações realizadas junto a
instituições financeiras nacionais de primeira linha, em condições e taxas normais 
de mercado, compatíveis com cada tipo de aplicação, e estão avaliadas a valor 
de mercado e representadas como segue:
Descrição 2018 2017 
Fundos de Investimento - Dedicado ao Setor de Saúde
 Suplem. ANS FI (a)  -  - 
Cotas de Fundo de Investimentos 87.392 78.089 

Títulos da Dívida Pública Interna 133.880 113.312 
Total das Aplicações Garantidoras 221.272 191.401 

Descrição 2018 2017 
Cotas de Fundos de Investimentos 159.482 85.496 
CDB's Certificados de Depósitos Bancários 16.675 40.724 
Outros Títulos de Renda Fixa 757 1.897 
Total das Aplicações Livres 176.914 128.117 
Total das Aplicações 398.186 319.518 
(a) A ANS, instituiu pela RN 209 de 22/12/09, com efeitos a partir do exercício
de 2010, e suas alterações, que as operadoras de planos de saúde, devem
manter ativos garantidores suficientes para lastrear as provisões técnicas.
A Administração da Sociedade optou por manter esses ativos garantidores
alocados em Título Público e Fundo de Investimento custodiado na CETIP 
específico às regras da ANS, conforme RN.
5. Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde: Referem-se
às contraprestações emitidas, deduzidas dos respectivos faturamentos
antecipados e da provisão para crédito de liquidação duvidosa, como segue:
Descrição 2018 2017
Contraprestação Pecuniária a Receber de
 Assistência Médica Hospitalar 75.795 68.489 
Faturas a Receber 67.587 60.466 
Mensalidades a Receber 15.860 20.178 
(-) Provisão de Perdas Sobre Crédito  (7.652)  (12.155)
Contraprestação Pecuniária a Receber de
 Assistência Odontológica 218 116 
Mensalidades a Receber 218 116 
Total das Contraprestações 76.013 68.605 
6. Depósitos Judiciais e Fiscais
Descrição 2018 2017 
Depósitos Judiciais (a) - 26.967
Depósitos Judiciais - Eventos (SUS) 3.636 -
Depósitos Judiciais - Tributos 2.561 -
Depósitos Judiciais - Cíveis 8.101 -
Depósitos Judiciais - Multa ANS 9.809 -
Depósitos Judiciais - Trabalhista 145 -
Total de Depósitos Judiciais e Fiscais 24.252 26.967 
(a) Representado por depósitos relacionados a ações cíveis e trabalhistas.
7. Investimento: Os imóveis para renda abaixo discriminados estão alugados a
valor de mercado como alternativa de geração de recursos adicionais.
Descrição 2018 2017
Imóvel R. Tenente Costa - Méier - RJ 14.650 14.650 
Imóvel R. Delgado de Carvalho - Tijuca - RJ 8.860 8.860 
Imóvel R. Haddock Lobo - Tijuca - RJ 2.960 2.960 
Imóvel R. Dr. March - Niterói - RJ 39.900  - 
Outros investimentos - - 

66.370 26.470 
8. Imobilizado
Descrição 2018 2017 
Imobilizado Não Hospitalar
Máquinas e Equipamentos 1.211 1.284 
(-) Depreciação (862) (912)
Móveis e Utensílios 2.635 1.904 
(-) Depreciação  (1.647)  (1.562)
Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados 5.083 4.123 
(-) Depreciação  (3.438)  (2.969)
Veículos 317 240 
(-) Depreciação (102) (40)
Despesas c/Benfeitorias em Imóveis Terceiros (*) 5.010 2.821 
(-) Amortização (*)  (3.083)  (2.745)
Total do Imobilizado 5.124 2.144 
(*) Representado pelos custos de instalações e de benfeitorias efetuadas em 
imóveis de terceiros, amortizados pelos respectivos prazos dos aluguéis. 
Conforme citada na nota 3e). A Administração da Sociedade avaliou a vida útil 
dos bens, conforme o disposto no Pronunciamento do CPC nº 01 e decidiu 
manter as taxas e valores anteriormente utilizados.
9. Intangível Não Hospitalar
Descrição 2018 2017 
Sistemas de Computação 1.003 865 
(-) Amortização Acumulada (765) (700)
Total do Intangível 238 165 
10. Provisões Técnicas de Operação de Assistência à Saúde
Descrição 2018 2017 
Circulante 264.614 225.596 
Contraprestação Não Ganha 31.949 27.082 
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS 27.747 22.359 
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros
 Prestadores Médico-Hosp. 123.840 127.018 
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados
- PEONA (b) 80.279 48.142 

Provisão de Eventos a Liquidar Odontológico 799 995 
Não Circulante 14.544 13.471 
Provisão para  Remissão (a) - 3
Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS 14.544 13.468 
Total de Provisões Técnicas 279.158 239.067 
a) Provisão Para Remissão: Conforme a determinação, a Sociedade está sujeita
à constituição de provisão técnica para garantia das obrigações decorrentes das
cláusulas contratuais de remissão das contraprestações pecuniárias referentes à
cobertura de assistência à saúde. Esta provisão tem como base as informações
contratuais firmadas com os beneficiários da Sociedade e é calculada por
atuários independentes que enviam laudo técnico à ANS para controle e análise
deste órgão regulamentador. A empresa deixou de comercializar produtos com
cláusula contratual de remissão. No exercício de 2017 foi constituída provisão no
montante de R$3.583,08. b) Provisão Para Eventos Ocorridos e Não Avisados
- “PEONA”: Está totalmente constituída nos termos da regulamentação da ANS.
c) Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS: A Operadora detectou no exercício
de 2017 divergência na apuração da PESL/SUS divulgada pela ANS, que não 

contemplou em seus registros, movimentações relativas a adesão ao PRD de 
diversos débitos da operadora, sendo tal divergência comunicada à Agencia, em 
reunião em 20/12/2017. Conforme autorizado naquela data a operadora está 
apresentando os números constantes de seus registros de 2017, pela presente 
nota explicativa. Em 2018 a situação foi regularizada, estando a contabilização 
em conformidade com a informação da ANS.
11. Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços
Assistenciais
Descrição 2018 2017 
Pessoas Jurídicas 118.371 124.567 
Pessoas Físicas 1.748 1.627 
Reembolso 3.721 824 
Assistência Odontológica 799 995 
Total 124.639 128.013 
12. Tributos e Encargos Sociais a Recolher: I - Curto Prazo
Descrição 2018 2017 
Tributos e Contribuições 19.505 9.176 
IRPJ a Pagar 4.268 1.807 
CSLL a Pagar 1.684 989 
ISS - Rio de Janeiro 2.351 3.040 
ISS - Outros municípios (a) 7.489  - 
Taxa de Saúde Suplementar 7  - 
Contribuições Previdenciárias s/folha de funcionários 1.502 1.315 
FGTS a pagar 414 362 
Cofins e PIS s/Faturamento 1.790 1.663 
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GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA.
CNPJ: 31.925.548/0001-76 – ANS: 309222

DIRETORIA

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Aos Diretores e Quotistas da OPS GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA., que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, 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 
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira do GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA. em 31 de dezembro de 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, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
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 contábeis”. Somos independentes em relação à 
Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório 
do auditor: A administração da Entidade 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 demonstrações 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. A Agência Nacional de Saúde Suplementar através da RN 209, de 22 
de dezembro de 2009, e suas alterações, estabeleceu os critérios de manutenção de Recursos Próprios Mínimos e 
constituição de Provisões Técnicas a serem observados pelas operadoras de planos de assistência à saúde. Atendendo 
ao disposto na referida Resolução Normativa, o GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA. possui ativos 
que garantem e lastreiam a integralidade das suas provisões decorrentes de sua operação, bem como os Recursos 
Próprios Mínimos para o período encerrado em 31 de dezembro de 2018. Responsabilidades da administração e 
da governança pelas demonstrações contábeis: A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 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 contábeis, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade 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 administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Entidade 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, 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 contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 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 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 Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 Entidade a não mais se manter em
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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. Rio de Janeiro, RJ, 20 de março de 2019. AUDITÓR -  Auditores Independentes S/C. - CRC-RJ nº 3.058/O.
Augusto Cesar Carvalho Pimentel - Contador-Responsável - CRC-RJ nº 080.766/O.

Descrição 2018 2017 
Retenções de Imposto e Contribuição 5.751 4.841 
IR retido de funcionários 831 520 
IR retido de terceiros 917 843 
ISS retido de terceiros 2.121 1.850 
INSS retido de terceiros 113 131 
PIS/COFINS/CSLL retido de terceiros 1.747 1.476 
Outras retenções de terceiros 22 21 
Total de Tributos e Contribuições 25.256 14.017 
II - Longo Prazo
Descrição 2018 2017 
Retenções de Imposto e Contribuição 17.923 11.201 
INSS retido de terceiros (b) 17.923 11.201 
Total de Tributos e Contribuições 17.923 11.201 
(a) A LC 157/16 estabeleceu nova regra de ISS para as Operadoras de Planos
de Saúde (OPS). Em 23 de março de 2018, na ADI nº 5.835/DF, foi concedida a
liminar que suspendeu a eficácia do novo regime de tributação do ISS previsto
no art. 3º, inciso XXIII, da LC nº 116/03, com redação determinada pela LC
nº 157/16, bem como, por arrastamento, para suspender a eficácia de toda
legislação local editada. A OPS aguarda o julgamento do mérito da questão pelo
STF. (b) Processo nº 0008868-41.2013.4.02.5101 (2013.51.01.008868-8) da
21ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Trata-se de ação ordinária, com pedido de
antecipação de tutela em face da UNIÃO FEDERAL objetivando seja declarada a
ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária prevista no inc. III, do art.
22, da Lei nº 8.212/1991, sobre os pagamentos realizados aos profissionais de
saúde credenciados, contribuintes individuais.
13. Débitos Diversos - Curto Prazo
Descrição 2018 2017 
Salários a Pagar 1.750 1.468 
Férias e Encargos a Pagar 5.180 4.656 
Outras Obrigações com Pessoal 22 25 
Fornecedores 2.472 7.541 
Multas Administrativas a pagar - ANS - C.Prazo 3.026 2.876 
Aluguéis a Pagar 267 182 
Ação Indenizatória a pagar - C.Prazo 1.608 404 
Outros débitos a pagar 268 258 
Total de Débitos a Pagar 14.593 17.410 
14. Provisões para Ações Judiciais
Descrição 2018 2017 
Provisão Para Contingências Tributárias 396 396 
Provisão Para Contingências Cíveis (a) 3.199 4.797 
Provisão Para Contingências Trabalhistas 2.968 3.187 
Provisão Para Multas Administrativas ANS 11.188 1.355 
Total de Provisões 17.751 9.735 
(a) Existem processos de natureza cível, cujo risco de perda foi considerado
pelos respectivos advogados e assessores jurídicos como “possível” no valor de
R$4,9 milhões. Estas contingências, não estão provisionadas.
15. Débitos Diversos - Longo Prazo
Descrição 2018 2017 
Multas Administrativas a pagar - ANS - L. Prazo 7.732 9.380 
Retenções à Disposição da Justiça 771 766 
Parcelamento Dívida Estadual - 30
Ação Indenizatória a pagar - L. Prazo 214 213

8.717 10.389 
16. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: Está representado por 8.755.000 cotas
no valor nominal e unitário de R$1,00, totalmente integralizado em 31/12/2018.
b) Distribuição de Lucros: Conforme o contrato social da Sociedade, a AGO tem
como uma das suas responsabilidades deliberar sobre a destinação do lucro do 
exercício. Os órgãos da administração deliberam “ad referendum” da AGO no 
exercício de 2018 foi distribuído aos sócios o valor de R$902.034,24. O Resultado 
de 2018, após a distribuição foi transferido para Reserva de Retenção de Lucros.
17. Contraprestações Líquidas
Descrição 2018 2017 
Contraprestações Emitidas
 de Assistência Méd. Hospitalar 1.494.042 1.163.520 
Contraprestações Emitidas de
 Assistência Odontológica 4.708 3.801 
Total 1.498.750 1.167.321 
18. Tributos Diretos de Operações com Planos de Saúde
Descrição 2018 2017 
PIS 2.380 2.214 
COFINS 14.647 13.625 
ISS 36.539 31.472 
Total 53.566 47.311 
19. Eventos Indenizáveis Líquidos: Está representado pelo reconhecimento
das despesas com eventos indenizáveis, já de efetivo conhecimento da
Sociedade, como segue:

Descrição 2018 2017 
Eventos Conhecidos ou Avisados de Assist. à Saúde 1.067.810 832.986 
Eventos/Sinistros de Assist. Odontológica 9.966 8.688 
Variação da Prov. De Eventos Ocorridos e
 Não Avisados - PEONA 32.137 10.665 
Total 1.109.913 852.339 
20. Despesas Administrativas
Descrição 2018 2017 
Despesas Com Pessoal Próprio 68.807 59.373 
Despesas Com Serviços de Terceiros 12.230 7.078 
Despesas Com Localização e Funcionamento 18.368 12.137 
Despesas Com Publicidade e Propaganda Institucional 21.729 18.442 
Despesas Com Tributos 1.955 1.651 
Despesas com Multas Administrativas 12.330 11.624 
Outras Despesas Administrativas 1.043 1.380 
Total 136.462 111.685 
21. Resultado Financeiro
Descrição 2018 2017 
Receitas 32.919 32.010 
Receitas de Aplicações Financeiras 23.346 25.118 
Receitas Financeiras com Operações de Assist. à Saúde 3.485 2.494 
Outras Receitas Financeiras 6.088 4.398 
Despesas  (5.768)  (3.444)
Despesas Financeiras c/Operações de Assist. à Saúde  (2.374)  (1.176)
Outras Despesas Financeiras  (3.394)  (2.268)
Total 27.151 28.566 
22. Instrumentos Financeiros: a) Classificação e Valorização dos
Instrumentos Financeiros: A Sociedade mantém operações com instrumentos
financeiros não derivativos. A Administração desses instrumentos é efetuada
por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar
liquidez, rentabilidade e segurança. Instrumentos financeiros não-derivativos
incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis, caixa
e equivalentes de caixa, empréstimos e financiamentos, assim como contas
a pagar e outras dívidas. A classificação depende da finalidade para a qual
os instrumentos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a
classificação de seus instrumentos financeiros no reconhecimento inicial e
mensurou seus instrumentos financeiros conforme abaixo: • Instrumentos
Financeiros ao Valor Justo Através do Resultado: Os instrumentos financeiros
são designados pelo valor justo através do resultado se a Sociedade gerencia
esses investimentos e toma as decisões de compra e venda com base em seu
valor justo de acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento de risco
documentado pela Sociedade. Custos de transação atribuíveis são reconhecidos
no resultado quando incorridos. Instrumentos financeiros ao valor justo através
do resultado são medidos pelo valor justo, e suas flutuações são reconhecidas
no resultado. As aplicações financeiras da Sociedade são classificadas nessa
categoria. • Empréstimos e Recebíveis: São ativos financeiros não derivativos
com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados em mercado ativo,
exceto: (a) aqueles que a entidade tem a intenção de vender imediatamente ou no
curto prazo, os quais devem ser classificados como mantidos para negociação,
e os que a entidade no reconhecimento inicial classifica como mensurado ao
valor justo por meio do resultado; (b) aqueles que a entidade, no reconhecimento
inicial, classifica como disponíveis para venda; ou (c) aqueles cujo detentor pode
não recuperar substancialmente o seu investimento inicial, por outra razão que
não a deterioração do crédito, os quais serão classificados como disponíveis para
a venda. O ativo “contas a receber” da Sociedade é classificado nessa categoria.
Em 31/12/2018, a classificação dos instrumentos financeiros pode ser resumida
conforme a seguir:
Descrição 2018 2017
Disponibilidades 2.724 8.551 
Aplicações Financeiras 398.186 319.518 
Créditos de Planos de Saúde 76.013 68.605 
Tributos a Compensar 1.846  - 
Total 478.769 396.674 
b) Derivativos: A Sociedade não efetuou em 2018 e 2017, aplicações de
caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
c) Administração de Riscos: O desempenho financeiro da Sociedade depende
de sua habilidade em compreender e controlar eficazmente os riscos a que está 
sujeita no curso normal de seus negócios. Estes riscos incluem, principalmente, 
os riscos de liquidação, de taxa de juros, de crédito, financeiro e de variação 
cambial. Os resultados obtidos com as operações estão condizentes com as 
políticas e estratégias de riscos definidas pela Administração da Sociedade.
23. Limites Operacionais e Garantias Financeiras: As Operadoras de Planos
de Assistência à Saúde (OPS) estão sujeitas à constituição de certas garantias, 
de acordo com o determinado na RN 209 de 22/12/2009, e suas alterações 
posteriores, estabelecendo novas regras sobre a constituição de provisões 
técnicas. a) Patrimônio Mínimo Ajustado: O PMA é superior ao Capital base de 
R$8.503 mil, multiplicado pelo fator K, que equivale a R$712 mil, o qual depende 
da região de comercialização e do segmento da operadora. A OPS possui 
R$212.577 mil. b) Margem de Solvência: Manter o patrimônio líquido superior 
a 20% das contraprestações líquidas nos últimos doze meses, ou 33% da média 

anual dos eventos indenizáveis líquidos dos últimos 36 meses, dos dois o maior. 
O prazo máximo permitido para adequação é de 10 anos, onde as operadoras 
deverão observar a proporção cumulativa mínima de 70,52% em dezembro de 
2018. A Sociedade atende esta determinação. A margem de solvência, requerida 
por esta regra é de R$ 211 milhões. Caso fosse exigida a Margem de Solvência 
Integral, o valor exigido seria de R$ 299 milhões. A Operadora está com 
planejamento para cumprir esta exigência dentro do prazo estipulado. c) Ativos 
Garantidores e Lastro: A Operadora possui Ativos Garantidores Vinculados e 
lastro em valores suficientes para fazer frente às suas necessidades conforme 
quadro abaixo em 2018 e 2017:

  Mês: DEZEMBRO/2018 
Garantias Financeiras Exigido   Constituído Diferença Situação
Patrimônio Mínimo 712 212.577 211.865 SUFICIENTE  
Margem de Solvência 211.384 212.577 1.193 SUFICIENTE  
Peona 80.279 80.279 - SUFICIENTE
Lastro 221.272 221.272 - SUFICIENTE
Ativos Garantidores 221.272 221.272 - SUFICIENTE

  Mês: DEZEMBRO/2017  
Garantias Financeiras Exigido   Constituído Diferença Situação
Patrimônio Mínimo 682 147.529 146.847 SUFICIENTE  
Margem de Solvência 146.233 147.529 1.296 SUFICIENTE  
Peona 48.142 48.142 - SUFICIENTE
Lastro 191.401 191.401 - SUFICIENTE
Ativos Garantidores 191.401 191.401 - SUFICIENTE
24. Conciliação do Fluxo de Caixa (método direto x método Indireto)

2018 2017
Lucro líquido do exercício 66.313 32.391 
Provisão para Perdas sobre Créditos 22.704 24.976 
Depreciação 679 464 
Amortização 403 98 
Recuperação de Encargos e Despesas  (5.009) 2.987 
Variação da Prov. De Eventos Ocorridos e não
 Avisados (peona) 32.137 10.665 
Sistema Único de Saúde (SUS) 6.465 2.866 
Despesas Financeiras do Ressarcimento ao SUS 331  -  
Provisão para Férias 524 1.002 
Multas Pecuniárias ANS 8.335  (300)
Remissão (4) (29)
Provisão para ações judiciais 173 8.390
Ajustes ao resultado 66.738 51.119 
Lucro ajustado 133.051 83.510 
Variação no ativo circulante  (74.344) (123.015)
Variação no ativo não circulante  (41.252)  (7.308)
Variação no passivo circulante  (3.499) 44.420 
Variação no passivo não circulante 23.232 9.775 

Caixa Líquido das Atividade Operacionais 37.188 7.382 
25. Partes Relacionadas: A Sociedade mantém operações relevantes de
aquisição de serviços de assistência médica junto a entidades (hospitais, clínicas,
etc.) de propriedade de seus sócios. Estas transações são realizadas nas mesmas
condições de preço e prazos daquelas realizadas com as demais entidades de
assistência médica prestadora de serviços à Sociedade, abaixo informadas:

Partes Relacionadas
Transações 

em 2018
Saldo a pagar 
em 31/12/2018

Clínica Ênio Serra Ltda. 10.497 834
Clinicas Reunidas São Victor S.A. 8.856 617
C.S. Assist. Med. Inf. de Urgência Ltda. - Amiu 21.420 1.431
Hospital Dr. Balbino Ltda 30.151 2.679
Hospital Memorial Fuad Chidid Ltda. 41.817 3.677
Urmi - Urgências Médicas Integradas Ltda. 15.500 981
Oncorio Assim Medical Ltda. 7.473 848
RRM - Rede Rio de Medicina Ltda. 107.560 5.745
Hospital São Lucas de Niterói
 Assim Medical Ltda. 2.974 1.153
Assim Medical Ltda. 1.644 1.587

247.892 19.552
26. Seguros: A Sociedade mantém seguros de responsabilidade civil, relativo a
danos pessoais de caráter involuntário causados a terceiros e danos materiais
a bens tangíveis, assim como para riscos elementares, sendo a cobertura
contratada considerada suficiente pela Administração para cobrir eventuais
riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

César Roberto Miranda Rodrigues Diretor Financeiro
Dario da Cunha Braule Pinto Diretor Administrativo
José Maria Faia Neto Diretor de Negócios Internos
Evelyn C. R. de Almeida Rocha Mosqueira Diretora Médica
Carla Castellões Cravo Diretora de Relações Empresariais

Edilson Magalhães de Abreu
Contador - CRC-RJ 074.590/O

Beatriz Resende Rios da Mata - Atuária - MIBA 1.474
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1 - DESTAQUES ECONÔMICO-FINANCEIROS
A Eneva S.A. apresenta as Demonstrações Financeiras correspondentes, preparadas de acordo com os Padrões Internacionais 
de Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards – IFRS). Essas demonstrações foram revisadas e 
aprovadas pelo Conselho de Administração e pela Diretoria em 20 de março de 2019. A partir de abril de 2018, a Companhia pas-
sou a deter 100% das ações da Pecém II Participações S.A., acionista única de Pecém II Geração de Energia S.A.. Com isso, os 
resultados de Pecém II, antes contabilizados via Equivalência Patrimonial, passaram a ser consolidados. 
DRE Consolidado 
(R$ milhões) 2018 2017 %
Receita Operacional Líquida2 3.301,1 3.314,1 -0,4%
Custos Operacionais (2.012,4) (2.077,1) -3,1%

Depreciação e amortização (414,0) (453,2) -8,7%
Despesas Operacionais (333,3) (365,0) -8,7%

PCLD + Poços secos¹ (38,2) (42,0) -9,1%
Depreciação e amortização (52,1) (50,3) 3,6%

EBITDA (s/PCLD e Poços Secos) 1.459,8 1.417,6 3,0%
Outras receitas/despesas 197,1 (27,9) N/A
Resultado Financeiro Líquido (541,0) (673,8) -19,7%
Equivalência Patrimonial 0,6 (4,1) N/A
EBT 612,1 166,2 268,3%
Impostos Correntes e Diferidos 274,5 (91,2) N/A
Participações Minoritárias 0,4 (1,6) N/A
Resultado Líquido Eneva 886,2 76,7 1055,7%
Dívida Líquida (R$ Bilhões) 3,8 4,3 -11,6%
Investimentos (R$ Milhões) 228,3 351,2 -35,0%
Força de Trabalho - colaboradores próprios 842 771 9,2%
Força de Trabalho - terceirizados 759 1.723 -55,9%
¹ Reclassificação dos custos de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) + Poços Secos para despesas operacionais 
a partir do 1T18. 
² IFRS15 - o valor da Indisponibilidade - ADOMP passou a compor a linha de deduções a partir do 1T 18 por se enquadrar como 
redudor de receita, antes considerado em custos operacionais.
A receita líquida consolidada foi de R$ 3.301,1 milhões, variação negativa de 0,4% sobre o ano anterior (R$ 3.314,1 milhões). Os 
custos e despesas operacionais consolidados, totalizaram R$ 2.012,4 milhões em 2018, menor em 3,1% (R$ 2.077,1 milhões) se 
comparado ao ano anterior. O EBITDA consolidado, excluindo despesas com PCLD e poços secos, alcançou R$ 1.459,8 milhões 
em 2018, comparados aos R$ 1.417,6 milhões verificados em 2017. A redução da receita líquida foi incentivada pelo menor 
despacho do gás no ano de 2018. Merece destaque também a melhoria nas operações de carvão, impactada positivamente pelo 
consumo de carvão de menor custo em momento de maior CVU, as operações de RRO (Recomposição de Reserva Operativa), 
além da redução do ICMS e da melhoria da eficiência gerada pelo programa de revitalização. A razão dívida líquida consolidada/
EBITDA dos últimos 12 meses alcançou 2,6x ao final de dezembro de 2018.
Dados operacionais 4T18 3T18 2T18 1T18 4T17 3T17 2T17 1T17
Itaqui
Disponibilidade (%) 100% 81% 85% 100% 99% 98% 97% 88%
Despacho (%) 35% 99% 24% 8% 99% 99% 16% 4%
Geração líquida (GWh) 247 559 170 52 683 686 90 21
Geração Bruta (GWh) 279 632 193 59 772 775 102 24
Receita Variável Líquida (R$/MWh)1 207,4 198,3 173,0 163,2 159,4 147,9 115,7 128,5
Receita Variável - ACR (R$/MWh)2 208,1 197,8 175,8 163,4 158,6 144,7 131,8 145,5
Pecém II
Disponibilidade (%) 92% 94% 99% 100% 86% 53% 88% 96%
Despacho (%) 45% 98% 48% 77% 97% 99% 83% 84%
Geração líquida (GWh) 278 658 338 522 608 360 534 512
Geração Bruta (GWh) 311 739 381 583 680 402 602 578
Receita Variável Líquida (R$/MWh)1 243,8 208,9 174,7 171,4 164,9 174,0 136,7 150,1
Receita Variável - ACR (R$/MWh)2 200,6 202,7 164,0 162,7 163,1 150,5 133,4 151,4
Parnaíba I
Disponibilidade (%) 99% 98% 89% 99% 94% 82% 63% 97%
Despacho (%) 28% 99% 22% 29% 99% 99% 17% 9%
Geração líquida (GWh) 373 1.364 287 392 1.344 1.154 234 145
Geração Bruta (GWh) 387 1.417 300 407 1.393 1.196 242 150
Receita Variável Líquida (R$/MWh)1 138,6 127,1 120,6 99,5 111,0 110,7 108,0 129,5
Receita Variável - ACR (R$/MWh)2 131,6 119,3 112,2 98,3 102,2 105,0 110,7 133,8
Parnaíba II
Disponibilidade (%) 98% 97% 79% 100% 92% 95% 85% 95%
Despacho (%) 66% 100% 41% 36% 100% 100% 35% 54%
Geração líquida (GWh) 672 1.033 411 378 988 1028 364 503
Geração Bruta (GWh) 707 1.088 436 397 1.038 1.080 382 528
Receita Variável Líquida (R$/MWh)1 - - - 72,2 113,2 104,1 24,8 71,1
Receita Variável - ACR (R$/MWh)2 72,6 69,1 69,1 69,1 68,5 67,3 67,3 67,3
Parnaíba III
Disponibilidade (%) 100% 98% 92% 100% 94% 82% 63% 100%
Despacho (%) 28% 99% 20% 0% 91% 99% 0% 0%
Geração líquida (GWh) 102 359 73 1 317 306 2 0
Geração Bruta (GWh) 106 372 77 1 327 316 2 0
Receita Variável Líquida (R$/MWh)1 190,6 187,7 185,4 230,6 188,5 182,5 177,2 0,0
Receita Variável - ACR (R$/MWh)2 187,3 187,3 187,3 190,0 187,3 182,4 182,4 182,4
Parnaíba IV
Disponibilidade (%) 97% 92% 83% 97% 96% 39% 0% 0%
Despacho (%) 66% 99% 25% 29% 100% 100% 23% 30%
Geração líquida (GWh) 74 91 17 30 110 39 0 0
Geração Bruta (GWh) 77 96 18 31 115 40 0 0
Receita Variável Líquida (R$/MWh)1 - - - - - - - -
Receita Variável - ACR (R$/MWh)2 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1 79,9 79,9 79,9
Upstream - Bacia do Parnaíba
Despacho UTG (%) 38% 94% 26% 26% 90% 81% 18% 20%
Produção (Bi m³) 0,29 0,72 0,20 0,20 0,69 0,63 0,14 0,15
Reservas remanescentes (Bi m³) 21,4 17,7 18,4 18,6 18,8 17,7 18,4 17,6

1 Receita Variável Total (ACR + ACL) /Geração Liquida. Valor líquido de PIS/COFINS (9,25%) e P&D (1%).
2 CVU médio ponderado pela geração líquida mensal. Valor líquido de PIS/COFINS (9,25%) e P&D (1%).
RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO
Resultado Financeiro (R$MM) 2018 2017 %
Receitas Financeiras 115,8 101,4 14,3%

Receitas de aplicações financeiras 66,3 79,0 -16,1%
Multas e juros recebidos 19,9 11,5 73,0%
Juros entre partes relacionadas 1,5 1,3 12,4%
Juros sobre debêntures 11,6 - N/A
Outros 16,6 9,5 74,0%

Despesas Financeiras (655,3) (775,2) -15,5%
Multas e juros de mora (27,8) (15,4) 80,5%
Encargos de dívida (452,0) (546,1) -17,2%
Juros entre partes relacionadas - 0,3 N/A
Juros sobre provisão de abandono (5,9) (4,4) 34,0%
Comissões e corretagens financeiras (30,2) (65,0) -53,6%
IOF/IOC (4,5) (2,4) 92,4%
Juros sobre debêntures (72,5) (83,6) -13,3%
Outros (42,1) (17,9) 134,7%
Variação cambial e monetária (20,4) (40,7) -50,0%
Perdas/ganhos com derivativos (1,5) - N/A

Resultado Financeiro Líquido (539,5) (673,8) -19,9%
Em 2018, a ENEVA registrou um resultado financeiro líquido negativo no valor de R$ 539,5 milhões, contra um resultado também 
negativo de R$ 673,8 milhões no mesmo período do ano passado, uma redução de 19,9%.
O resultado foi impactado pela queda dos índices que corrigem os contratos de financiamento e debêntures da Companhia, reduzin-
do o custo médio da dívida de 10,1% em 2017 para 9,5% em 2018. Adicionalmente, foram liquidadas antecipadamente, no primeiro 
semestre de 2018, as dívidas de Itaqui (R$ 307 milhões) e Pecém II (R$ 220 milhões), contribuindo para redução dos encargos de 
dívida em R$ 31,5 milhões e R$ 20,4 milhões, respectivamente, além da liberação de todas as fianças bancárias garantidores do 
financiamento junto ao BNDES de Pecém II em Abril de 2018, a partir da declaração de Performance Financeira Operacional, cuja 
oneração total em 2017 foi de R$ 28 milhões. Além disso, outro fator que contribuiu para essa redução foi a liquidação antecipada 
da dívida de Parnaíba II junto à Caixa Econômica Federal (CEF) realizada em outubro de 2017, contribuindo ainda mais para essa 
redução de aproximadamente R$ 40,9 milhões apurados em 2017. O saldo da dívida bruta consolidada no final de 2018 era de R$ 
5,3 bilhões, comparados aos R$ 5,6 bilhões registrados em dezembro de 2017. O CDI médio, principal indexador da dívida conso-
lidada da Companhia, caiu de 7,5% a.a. em 2017 para 6,4% a.a. em 2018. A TJLP foi reduzida de 7,0% a.a. em 2017 para 6,98% 
a.a. em 2018. Já a inflação medida pelo IPCA, que em 2017 foi de 1,14%, apresentou aumento para 3,75% em dezembro de 2018.
INVESTIMENTO 
O investimento no ano de 2018 foi de R$ 228,4 milhões, 35% menor que o ano de 2017, cujo valor foi de R$ 351,2 milhões. Em 
2018, cabe ressaltar em: (i) Parnaíba I: manutenção programada de 2 turbinas (Hot Gas Path) (R$ 35,9 milhões); (ii) Upstream: 
campanha de perfuração dos PADs (R$ 29,0 milhões) e (iii) Itaqui: programa de revitalização do sistema de transporte de carvão 
(R$ 19,6 milhões).
Capex (R$ milhões) 1T18 2T18 3T18 4T18 2018
Geração a Carvão 16,0 27,6 5,9 30,6 80,0

Pecém II (100%) 9,0 7,1 4,7 23,2 43,9
Itaqui 7,0 20,5 1,3 7,4 36,2

Geração a Gás 28,8 14,4 1,4 6,2 50,6
Parnaíba I 27,7 8,2 0,0 3,2 39,1
Parnaíba II 0,8 2,8 1,4 3,0 8,0
Parnaíba III - 0,0 - - 0,0
Parnaíba IV 0,2 3,4 0,1 - 3,5

Upstream 21,9 12,0 23,5 36,1 93,6
Holding 0,2 0,0 0,8 3,1 4,1
Total 66,8 54,0 31,6 76,0 228,4

ENDIVIDAMENTO
Em 31 de dezembro de 2018, a dívida bruta consolidada totalizava R$ 5,3 bilhões, com redução de 5% em relação ao final de 
2017. Desse total, 3% está denominado em moeda estrangeira. O custo médio efetivo da dívida era de 9,5% a.a. e prazo médio 
de vencimento de 4,5 anos.
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(1) Posição consolidada de caixa inclui disponibilidades + títulos e valores mobiliários + depósitos vinculados a financiamentos.
(2) Considera a dívida de Pecém II.
2 - PERFIL E ESTRUTURA SOCIETÁRIA
A ENEVA é uma empresa de energia, com negócios complementares em geração de energia elétrica e exploração e produção 
de hidrocarbonetos no Brasil. Se posiciona como referência no setor de energia, mediante a adoção pioneira no país do modelo 
reservoir-to-wire. A ENEVA conta com um parque térmico de 2,5 GW de capacidade contratada (90% operacional), representando 
11% da capacidade térmica a gás do Brasil. Além disso, é a segunda maior operadora de gás natural do Brasil, com uma capacida-
de de produção de 8,4 milhões de m³ por dia. A Companhia opera 38.885 km² de áreas totais por meio de contratos de concessão 
para exploração e produção de hidrocarbonetos, na Bacia do Parnaíba, situada predominantemente no estado do Maranhão.

Estrutura Acionária em 31/12/2018

3 - MERCADO DE CAPITAIS
O Capital Social da ENEVA em 31 de dezembro de 2018 era composto por 314.990.499 ações ordinárias, das quais 100,0% esta-
vam em circulação. O preço da ação da ENEVA no final do quarto trimestre de 2018 era de R$16,09, apresentando uma valorização 
de 21,4% na comparação com 30 de setembro de 2018. Em igual intervalo, o Índice Bovespa (Ibovespa) apresentou valorização de 
10,8%, e o Índice de Energia Elétrica (IEE) valorizou 25,2%. Nos últimos 12 meses, as ações da ENEVA valorizaram-se em 15,8%, 
enquanto o Ibovespa subiu 15,0% e o IEE apresentou aumento de 24,0%. 
O valor de mercado da Companhia no final do 4T18 era de R$ 5.068 milhões. O volume financeiro médio negociado no 4T18 foi 
de R$ 8,1 milhões.

BM&F BOVESPA (mercado à vista) - ENEV3
4T18 3T18 4T17 12 meses

Volume (MM)* 0,562 0,257 0,550 0,360
Volume financeiro (R$MM)* R$ 8,1 R$ 3,2 R$7,3 R$ 0,4
Cotação por ação (fechamento) R$ 16,09 R$ 13,25 R$ 13,90 R$ 13,90
Valorização da ENEV3 21,4% 11,3% -10,6% 15,8%
Valorização do IEE 25,2% 2,0% -3,8% 24,0%
Valorização do Ibovespa 10,8% 9,0% 2,8% 15,0%
Nº de ações 31/12/2018 314.990.499
Valor de mercado (R$MM) 5.068,20
• Média Diária

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
A ENEVA é uma companhia listada no Segmento Novo Mercado desde o seu IPO em 2007. Atualmente, não possui acordo de 
acionistas em vigor. A composição acionária em 31 de dezembro de 2018, é apresentada abaixo:

Perfil de Ações em Circulação
31 de dezembro de 2018 
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Individuais Institucionais

86,2%

13,8%

Nacional Estrangeiro
4 - RECURSOS HUMANOS 
A Eneva encerrou 2018 com 842 colaboradores próprios e 759 terceirizados, comparados a 771 colaboradores próprios e 1723 
terceirizados em 2017. A gestão de pessoas busca garantir o desenvolvimento desses profissionais, com apoio estratégico para 
que possam crescer em conjunto com os objetivos e metas da empresa. Treinamento e Desenvolvimento: A Eneva investe no 
conhecimento e na capacitação de seus colaboradores, de forma a promover a especialização e o aprimoramento das suas com-
petências, o que traz reflexos na qualidade dos serviços, na redução de custos e de tempo e no alcance dos objetivos estratégicos 
da Empresa. Em 2018, essas atividades corresponderam a 23.218 mil homens-hora treinados e 13.695 mil homens-hora treinados 
em 2017.
5 - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
A Eneva vem cumprindo com todas suas obrigações socioambientais estabelecidas no âmbito do licenciamento ambiental de 
seus ativos, obedecendo a legislação aplicável e as iniciativas de saúde, segurança e meio ambiente. Focou, irrefreavelmente, 
no atendimento das exigências dos órgãos governamentais, no aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente, no diálogo com a população e em ações que contribuíram para um legado socioambiental positivo nas regiões de 
atuação da companhia, perseguindo os mais altos padrões de desempenho. Licenças e Autorizações: A companhia manteve o 
seu compromisso no cumprimento das condicionantes socioambientais previstas nas licenças e autorizações emitidas em nome 
de suas subsidiárias, assim como, nos prazos legais de requerimentos de renovação. O desenvolvimento de novos projetos e 
alteração dos existentes seguiram o trâmite exigido pelo licenciamento ambiental, sendo submetidos aos órgãos governamentais 
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competentes para avaliação da viabilidade socioambiental. Em 2018 foram obtidas a Licença Prévia (LP) que atestou a localização 
e a viabilidade socioambiental do Gasoduto Gavião Preto (GVP), as Licenças Prévia de perfuração (LPper) que autorizaram as 
perfurações exploratórias nas áreas dos blocos adquiridos na 13º Rodada da ANP, as Licenças de Instalação (LI) que autorizaram 
o início das obras de ampliação do Gasoduto de Gavião Azul (GVA) e o cadastramento do projeto Parnaíba 5A e 5B no Leilão de
Energia A-6. Destaca-se que o cadastramento do projeto permitiu a viabilização de 385,75 MW de energia que será produzida para 
o Brasil. A manutenção e emissão de novas licenças e autorizações socioambientais garantem o fortalecimento e crescimento da
companhia de forma responsável. Programas de Controle e Monitoramento Socioambiental: A implantação e operação dos
empreendimentos da companhia possuem programas de controle e monitoramento socioambiental, possibilitando a mitigação e
avaliação dos impactos provocados pela atividade da empresa. Ao longo de 2018, a Eneva garantiu o cumprimento integral dos pa-
drões exigidos na legislação vigente de qualidade dos efluentes, da água (subterrânea e superficial), do ar, do solo, da destinação
adequada de resíduos, das emissões atmosféricas e nos diálogos com as comunidades vizinhas. Todos os resultados de controle 
e monitoramento socioambiental foram apresentados aos órgãos ambientas competentes pelo licenciamento das atividades da
companhia. Gases de Efeito Estufa – GEE: As emissões direta e indireta (aquisição e uso de energia elétrica) de Gases de Efeito 
Estufa (GEE) dos ativos operacionais foram inventariadas e quantificadas, de acordo com metodologias reconhecidas internacio-
nalmente. Destaca-se que o uso das cinzas das usinas Itaqui e Pecém II são reaproveitadas pela indústria cimenteira, contribuindo 
diretamente para redução de GEE do referido setor. Certificações Internacionais: Em 2018, a UTE Itaqui manteve o certificado
da norma ISO 9001 (Sistema de Gestão de Qualidade) e a UTE Pecém II das normas OHSAS 18.001 (Sistema de Gestão de
Saúde e Segurança) e ISO 14.001 (Sistema de Gestão Ambiental). As usinas estão comprometidas com as melhores práticas do
setor e atuam em conformidade com a legislação. Programa Eneva nas Comunidades: A Eneva considera estratégico engajar
todos seus públicos de interesse – colaboradores, imprensa, órgãos públicos, superficiários e comunidades locais. Como parte do
Programa Eneva nas Comunidades, em 2018, a companhia estruturou todas as ações e estratégias de engajamento. O Programa 
consiste na organização e unificação de todas as exigências legais dos programas sociais demandados às licenças de todas as
unidades. Abaixo destacam-se as principais ações em 2018:  • Projeto Quintal Produtivo: Apoio a 120 famílias de comunidades
quilombolas da área de influência do projeto de Gavião Branco (GVB) com orientações de práticas agroecológicas para melhoria
da qualidade de vida das pessoas, geração de renda e plantio ambientalmente adequado. • Reassentamento Vila Canaã e Nova
Demanda: Continuidade na manutenção dos reassentamentos Vila Canaã e Nova Demanda que contemplam juntas, 160 famílias 
no Maranhão, que vivem da agricultura, pecuária e execução de atividades de extrativismo vegetal. O projeto de realocação da
Vila Canaã obteve o prêmio de Melhores Práticas Sustentáveis do Setor Elétrico em 2018, comprovando mais uma vez o nível de 
excelência e compromisso da companhia em buscar sempre os mais altos padrões de desempenho. • Associação das Mulheres
Quebradeiras de Coco: A companhia retomou o projeto de fortalecimento da Associação das Mulheres Quebradeiras de Coco
(Amuqec), existente na área de influência do Complexo Parnaíba. Foi realizada a primeira produção da associação utilizando os
espaços e equipamentos fornecidos pela cia e iniciada ações de desenvolvimento e independência financeira das mulheres com os
projetos: selo de agricultura familiar, identificação de instituições parceiras (foco em pesquisa e abertura de mercado, capacitação
técnica e alfabetização) e desenvolvimento de marca da associação. • Educação Ambiental: Mais de 30 escolas públicas do Mara-
nhão foram atendidas pelos programas de educação ambiental da Eneva que teve como foco capacitar os professores e promover 
oficinas com temas de sensibilidade ambiental. • Fórum Socioambiental Itinerante: Primeiro fórum itinerante realizado em 2018
nos municípios de Capinzal do Norte, Santo Antônio dos Lopes, Lima Campos, Pedreiras e Trizidela do Vale com a participação
do poder público local, instituições de ensino e mais de 500 membros de comunidades locais. O fórum tratou dos temas Gestão e 
Controle Ambiental nas operações da companhia, Royalties e Gestão e Reponsabilidade Social da Eneva. • Diálogos com a co-
munidade: O diálogo com a comunidade é uma das práticas de responsabilidade social que se destaca na Companhia. Periodica-
mente, a empresa visita todas as comunidades existentes no entorno dos empreendimentos. Essa ação valoriza o relacionamento 
direto com o público-alvo, seja nas visitas locais a serem realizadas frequentemente pelas equipes de campo, seja na recepção dos 
diversos públicos, esclarecendo dúvidas e informando sobre as diferentes etapas de implantação do empreendimento.  A Eneva
mantém um canal permanente para comunicação direta com as comunidades. Esse mecanismo consiste em uma linha telefônica
gratuita (0800) e um link de Contato em nosso site. Em 2018 foram feitos 160 atendimentos de demandas recebidas pelos canais
de comunicação. Doações Voluntárias de Recursos Financeiros: Em 2018 foram destinados cerca R$ 1,1 milhão para projetos 
sociais no estado do Ceará por meio das Leis de Incentivo, a saber: Peter Pan (Fundo da Criança e do Adolescente), Instituto
Dragão do Mar (Lei Rouanet), Projeto Cuca da Gente e Grêmio Recreativo Pague Menos (Lei de Incentivo ao Esporte), Instituto do 
Câncer do Ceará (Programa Nacional de Atenção Oncológica) e Lar Torres de Melo (Fundo do Idoso).
SAÚDE E SEGURANÇA
Regras de Ouro: As regras de ouro Eneva foram implementadas em outubro de 2017, programa criado com base nos principais 
incidentes ocorridos nos últimos anos, salientando a importância de falar, discutir e divulgar boas práticas de segurança em todas 
as atividades, tanto administrativas como operacionais. Em 2018 foram implementadas inúmeras ações para que o tema estivesse 
sempre em evidência, palestrantes externos e internos utilizaram as 5 Regras de Ouro Eneva como ponto de partida para o de-
senvolvimento de workshops de percepção de riscos para todos os colaboradores da cia, incluindo a alta direção. Redução das 
taxas de acidentes: Todos os indicadores relacionados à Saúde e Segurança do Trabalho, como taxas de acidentes com e sem 
afastamento, são acompanhados pela área coorporativa, que também acompanha o registro e investigação dos acidentes. Em 
2018, a ENEVA completou mais de 4,5 milhões de horas trabalhadas sem acidentes fatais dentro de suas unidades operacionais e 
obteve uma redução nas taxas de acidentes com e sem afastamento. Programa de Qualidade de Vida: Com intuito de incentivar 
os colaboradores a buscarem um estilo de vida com hábitos saudáveis, em 2018, a Eneva realizou um diagnóstico que serviu como 
norteador na implantação de melhorias e inovação gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e fora do ambiente de trabalho, 
visando propiciar condições plenas de desenvolvimento humano durante a realização do trabalho. Sistema de Gestão de Saú-
de, Segurança e Meio Ambiente: No final de 2018 foram realizas auditorias internas para verificação da aderência as diretrizes 
corporativas e estruturado plano de ação para 2019 contemplando o tratamento das não conformidades identificadas. Revisão 
dos regulamentos de Segurança Operacional da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): 
Após dez anos da publicação do Regulamento do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO), no início de 
2018 a ANP proporcionou a oportunidade de discussão com o setor com o objetivo de buscar aprimoramentos dos regulamentos 
relacionados a esse tema para atividades marítimas e terrestres de petróleo. Neste âmbito, o Instituto Brasileiro do Petróleo Gás e 
Biocombustíveis - IBP formou um Grupo de Trabalho - GT com a participação de técnicos do Núcleo de Segurança Operacional da 
ANP, representantes do IBP e das empresas do setor, sendo esse GT coordenado pela área de segurança da Eneva. A elabora-
ção do estudo foi realizada entre setembro e novembro de 2018 e consistiu em analisar comparativamente os cinco regulamentos 
existentes da ANP e propor a integração dos requisitos comuns de cada Prática de Gestão em um documento base único aplicável 
às instalações de perfuração e produção marítimas e terrestres de petróleo. O documento foi entregue à ANP pelo GT do IBP no 
dia 28 de novembro de 2018. Esse trabalho demonstra o protagonismo da companhia no processo de reestruturação e revisão dos 
regulamentos técnicos de segurança operacional da indústria brasileira de óleo & gás. Reconhecimento do Sistema de Saúde 
e Segurança do Sistema de Tratamento de Gás do Parnaíba – STGP: Em abril de 2018 a Eneva participou do workshop de 
Segurança de Processo promovido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O modelo de gestão 
de Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Sistema de Tratamento de Gás do Parnaíba (STGP) foi apresentado como case de 
sucesso, reconhecendo o nível de excelência da Eneva.
6 - CONTEXTO SETORIAL
Introdução: O ano de 2018 para o setor elétrico foi marcado como o ano de consolidação da retomada da agenda de crescimento 
após 2017. Os leilões de geração realizados confirmaram a expectativa do mercado e demonstraram um compromisso do governo 
com uma maior regularidade e previsibilidade no processo de expansão do sistema. Ressalta-se também a variedade de fontes 
contratadas nos certames contribuindo para a diversificação da matriz e para a confiabilidade do sistema como um todo. Os longos 
debates que ocorreram em 2017 durante Consulta Pública 33 resultaram em um projeto de lei encaminhado em março de 2018 
para aprovação, porém dado o contexto político transitório de 2018 e algumas mudanças expressivas na governança do setor não 
houve sua votação no Congresso. No entanto, alguns dos temas discutidos no âmbito da consulta foram parcialmente implemen-
tados por meio de medidas infralegais tais como a possibilidade de ampliação do mercado livre, a previsão de implementação do 
preço horário e, ainda, foram discutidas possíveis soluções para o risco hidrológico. Com relação à operação do sistema, a condi-
ção hidrológica foi desfavorável na maior parte do ano. O período úmido entre dezembro de 2017 e abril de 2018 no submercado 
Sudeste, por exemplo, se realizou como o 22º pior do histórico, assim como o período seco de maio a setembro se realizou como o 
11º pior do histórico. A situação nos outros submercados foi bem parecida com grande destaque no submercado Nordeste que teve 
o 4º pior período úmido e o 3º pior período seco do histórico. Com isso, vários meses apresentaram PLDs no valor teto no segundo 
semestre. No entanto, no quarto trimestre de 2018, a situação hidrológica foi revertida com a antecipação do período chuvoso, ter-
minando novembro como o 10º melhor no histórico do Sudeste, por exemplo. Além disso, possibilitou ao Nordeste chegar aos me-
lhores níveis de energia armazenada nos reservatórios quando comparado aos últimos anos. O desempenho da carga ao longo de 
2018 apresentou crescimento de 1,46%1, em relação a 2017, devido ao início da recuperação gradual da economia brasileira. Para 
o período de 2019 a 2023 estima-se que o consumo no sistema interligado nacional cresça a uma taxa média de 3,8%2 anuais.

 Figura 1 – Taxa de crescimento da carga do SIN 2018 vs 20173

 Figura 2 – Variação da Carga do SIN 2018 x 20174

1Fonte:  http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/carga_energia.aspx
2Fonte: http:// http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-305/topi-
co-442/NT-%20PLAN%202023%20(20190110).pdf
3Fonte: http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/carga_energia.aspx
4Fonte: http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/carga_energia.aspx
Pelo lado da expansão, novas usinas contratadas em leilões de energia nova anteriores entraram em operação comercial, com 
destaque para as fontes eólica e solar, que juntas aumentaram em aproximadamente 2 GW5 a capacidade instalada do sistema. 
O atendimento à demanda contou também com a contribuição da usina hidrelétrica Belo Monte, que ao longo de 2018 adicionou 
1,8 GW de potência para suprimento dos submercados Norte e Sudeste. Visão geral do Sistema Interligado Nacional (SIN): 
Em geral, 2018 apresentou um despacho térmico menor que o registrado em 2017. Especialmente no último trimestre, a diferença 
se acentuou principalmente devido condições hidrológicas favoráveis que de certa maneira anteciparam o início do período úmido 
em relação a 2017.

Figura 3 – Geração de Energia Térmica (MW médios)6

5Fonte: http:// http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/capacidade_instalada.aspx
6Fonte: http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/geracao_energia.aspx
Nos submercados Norte e Nordeste, apesar de terem sido registrados valores de energia natural afluente menores que a média 
histórica, estes foram superiores aqueles apresentados em 2017. Já quanto aos demais submercados, houve variações durante 
os meses, porém as médias anuais não variaram substancialmente. O submercado Norte apresentou-se como exportador durante 
todo 2018, tanto para o Nordeste, quanto para o Sudeste, devido especialmente aos fatores hidrológicos mais favoráveis, com 
exceção de novembro, o que justifica o descolamento de seu PLD para baixo. 

 Figura 4 - Energia Natural Afluente por Subsistema7

Figura 5 - Exportação Subsistema Norte8 

7Fonte: http:// http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/energia_afluente_subsistema.aspx
8Fonte: http:// http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/intercambios_energia.aspx
A hidrologia desfavorável na maior parte do ano acarretou PLDs mais altos que os esperados para o período chuvoso. Entretanto, 
em função das limitações de intercâmbio de energia entre os subsistemas, o PLD do submercado Norte atingiu o valor mínimo 
possível (piso) nos meses de fevereiro a abril. Em alguns momentos, o PLD do submercado Nordeste também esteve abaixo dos 
valores nos submercados Sudeste e Sul. Isso pode ser explicado pela oferta de geração eólica na região e pelo intercâmbio de 
energia do Norte para o Nordeste. Mas em função da hidrologia ruim, essa situação se reverteu e os PLDs dos submercados Nor-
deste e Norte passaram a patamares mais altos a partir de maio e chegaram aos mesmos patamares que os outros submercados 
a partir e junho. Em função do período hidrológico favorável do último trimestre de 2018, os PLDs em todos os submercados sofre-
ram quedas consideráveis, saindo de valores próximos ao teto em setembro chegando a valores próximos ao piso em dezembro.

Figura 6 – PLD médio por subsistema (R$/MWh)9
9Fonte:https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/o-que-fazemos/como_ccee_atua/precos/precos_medios?_afrLo-
op=154252175390458
Em dezembro de 2017 a capacidade instalada das usinas eólicas no SIN ultrapassou os 11GW10, um incremento de 24%11 em 
relação a dezembro de 2016. O subsistema Nordeste gerou 87%12 da energia eólica no SIN, com o Estado do Rio Grande do Norte 
respondendo por cerca de 38%13.

Figura 7 – Geração de Energia Eólica (MW médios)14 

10Fonte: http://ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Boletim_Eolica_dez_2017.pdf
11Fonte: http://ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Boletim_Eolica_dez_2017.pdf
12Fonte: http://ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Boletim_Eolica_dez_2017.pdf
13Fonte: http://ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Boletim_Eolica_dez_2017.pdf
Leilões de Energia 
Após a retomada dos leilões de expansão da geração em 2017, 2018 foi um ano de consolidação. Apesar da contratação total 
relativamente baixa, a realização de um A-4 e um A-6 trouxe ao mercado um sinal importante de continuidade na contratação de 
novos projetos. 
Além dos leilões de energia nova, do ponto de vista da geração, ainda foram realizados dois leilões de energia existente (A-1 e 
A-2). Já no âmbito da transmissão foram realizados dois leilões visando ampliar as possibilidades operativas e trazer mais confia-
bilidade ao SIN como um todo.
Leilão de Energia Nova A-4/2018
Ao todo foram contratados 298,7 MWm de energia e viabilizados 39 projetos, ao preço médio de 124,75 R$/MWh.
Tabela 1 - Leilão de Energia Nova A-4/201815

Fonte Projetos contratados Capacidade instalada (MW) Energia Contratada (MWm) Preço médio (R$/MWh)
Biomassa 2 61,8 17,1 198,94
Eólica 4 114,4 33,4 67,60
Hidrelétrica (CGH) 2 7,1 5,7 198,12
Hidrelétrica (PCH) 2 34,559 14 198,11
Solar Fotovoltaica 29 806,64 228,5 118,07
Total 39 1.024,499 298,7 124,75

14Fonte: http:// http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/geracao_energia.aspx
15Fonte: CCEE
Leilão de Energia Nova A-6/2018
Ao todo foram contratados 835 MWm de energia e viabilizados 62 projetos ao preço médio de 140,87 R$/MWh.
Tabela 2 - Leilão de Energia Nova A-4/201816

Fonte Projetos contratados Capacidade instalada (MW) Energia Contratada (MWm) Preço médio (R$/MWh)
Biomassa 2 28 9,8 175,59
Eólica 48 1.251 420,1 90,45
Gás Natural 1 363 326,4 179,98
Hidrelétrica (CGH) 4 11 5,4 195,00
Hidrelétrica (PCH) 6 97 49,9 193,99
Hidrelétrica (UHE) 1 350 23,4 151,68
Total 62 2.100 835 140,87

16Fonte: CCEE
Leilões de Energia Existente A-1 e A-2/201817

O Leilão A-1 foi finalizado com a contratação de apenas um contrato de 4 MWm ao preço de 142,99 R$/MWh. Já o A-2 foi finalizado 
com a contratação de 169 MWm ao preço médio de 161,35 R$/MWh. Os contratos obtidos nestes leilões têm prazos de 2 anos.
Leilões de Transmissão 2018: Em 2018 foram realizados dois leilões de transmissão de energia. O primeiro foi realizado em 
junho com oferta e arremate total de 20 lotes. O deságio do leilão foi de 55,26% para concessão na construção de 2.562 km de 
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linhas de transmissão18. O principal objetivo deste leilão foi o aumento da confiabilidade do sistema para atendimento aos estados 
de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. O segundo leilão foi realizado em dezembro com 16 lotes ofertados e 
novamente todos arrematados. O deságio do leilão foi de 46,08% com a licitação de 7.152 km de linhas de transmissão19. Dos 16 
lotes, 8 continham expansões no submercado Sul, sendo que, 4 deles com instalações no sul do Rio Grande do Sul, em especial 
reforçando a interligação com a região de Santa Vitória do Palmar, que possui um ótimo potencial para geração eólica. Perspecti-
vas para 2019: A entrada em operação comercial de linhas de transmissão importantes, como o bipolo das usinas do Rio Madeira 
(Santo Antônio e Jirau) e o 2º bipolo de Belo Monte, está marcada para 2019. Essas linhas permitirão o escoamento da energia 
das hidrelétricas da região Norte para a região Sudeste do país, o que pode contribuir para a redução dos preços do mercado. A 
contratação de novos projetos também deve permanecer ao longo do ano, por meio de leilões promovidos pelo Ministério de Minas 
e Energia, inclusive direcionado para o sistema isolado. Resumo das atividades de E&P em 2017 – gás natural: Segundo dados 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em 2018, foram concluídos 193 poços no Brasil, sendo 
129 terrestres e 64 marítimos. Em 2017, foram concluídos 190 poços, dos quais 143 foram terrestres e 47 marítimos. Em 2018, 
foram declaradas 21 notificações de descoberta em poços para a ANP, das quais 14 foram de indícios de hidrocarbonetos em terra 
e 7 no mar. Em 2017, foram 18 notificações de descobertas, sendo 11 terrestres e 7 marítimas – o que representa um aumento de 
50%20. Com relação às declarações de comercialidade, 2018 contou com 10 novos campos: Gavião Tesoura, Periquito Nordeste, 
Sudoeste de Sapinhoá, Nordeste de Sapinhoá, Noroeste de Sapinhoá, Cancã Leste, Goiá Sul, Neon, Goiá, Neon Sul; 3 terrestres 
e 7 marítimos, sendo um deles da Eneva (Gavião Tesoura). Em 2017, os concessionários declararam comercialidade de 6 novos 
campos. No ano de 2018, na produção de hidrocarbonetos, citam-se: (1) o pequeno aumento da produção nacional de gás natural 
(1%); (2) queda nas importações de gás da Bolívia (-0,5%); (3) o considerável aumento no volume de gás reinjetado (26%). Em 
novembro de 2018, segundo a ANP, a produção total de hidrocarbonetos contou com 306 campos por 29 empresas, sendo 76 
campos marítimos e 230 terrestres. Em novembro de 2017, para base comparativa, a produção total contou com 306 campos 
operados por 27 empresas, sendo 77 campos marítimos e 229 terrestres. Em 2018, o Brasil produziu, em média, 111,11 Mm³/d de 
gás natural, um aumento de 1,6% em relação ao ano de 2017. No ano passado, a reinjeção de gás representou cerca de 31% da 
produção nacional (34,83 Mm³/d), segundo dados do Ministério de Minas e Energia21.

Segmentação da Produção Nacional de Gás Natural – Média 2018

17Fonte: CCEE
18Fonte: ANEEL
19Fonte: ANEEL
20Base comparativa janeiro – outubro.
21Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural – Ed. 139 / Set/18.
Fonte: Ministério de Minas e Energia (MME)

A oferta importada de gás natural registrou 31,81 Mm³/d em 2018, dos quais 73% foram importações de gás boliviano. Em 2017, a 
oferta importada de gás foi de 29,37 Mm³/d. O aumento da oferta importada mesmo com a redução de importações de gás bolivia-
no é explicado pelo aumento da regaseificação de GNL, de 5,5 Mm³/d para 8,74 Mm³/d - 73%. A oferta importada de gás no Brasil 
é composta pela importação de gás da Bolívia, da Argentina e da regaseificação de GNL. 
Em 2018, o Brasil importou 2,17 bilhões de metros cúbicos de gás natural regaseificado (+15,42%), ao preço FOB de US$ 8,42 /
MMBTU (+28,35%), com valor total FOB de US$ 718,4 milhões (+48,4%). Em 2017, o Brasil importou 1,88 bilhões de metros cú-
bicos de gás natural regaseificado, ao preço FOB de US$ 6,56/MMBTU, com valor total FOB de US$ 484 milhões. As origens das 
importações foram variadas, incluindo Catar, Estados Unidos, Nigéria, Bélgica, Trinidad e Tobago, Noruega e Angola.
A oferta total de gás natural (nacional e importada) foi de 77,44 Mm³/d em 2018, sendo 59% nacional e 41% importada. Em 2017, 
a oferta total foi de 81,44 Mm³/d, sendo 64% nacional e 36% importada. As importações da Bolívia respondem por 30% de toda a 
oferta de gás natural brasileira.

Segmentação da Oferta Total de Gás Natural – Média 2018

Fonte: Ministério de Minas e Energia (MME)
A demanda por gás natural passou de uma média de 78,03 Mm³/d, em 2017, para 73,01 Mm³/d em 2018. No ano passado, a de-
manda foi 54% industrial e 30% para geração elétrica. Com relação a 2017, a demanda total foi 52% industrial e 35% para geração 
elétrica. Essa situação é particularmente distinta nos sistemas isolados (Região Norte e Maranhão). Nesses sistemas, que inclui o 
Complexo do Parnaíba, a demanda total por gás natural passou de 7,54 Mm³/d, em 2017, para 8,05 Mm³/d em 2018 (-6,76%). A 
geração elétrica representou 97% de todo a demanda por gás nos dois anos, sem grandes variações. Em 2018, o Brasil produziu 
37,3 bilhões de metros cúbicos de gás natural, até novembro, sendo 29,9 bilhões de metros cúbicos de lavra marítima (80%) e 
7,4 bilhões de lavra terrestre (20%), segundo dados da ANP22. O Estado do Maranhão (Complexo do Parnaíba) respondeu por 
1,4 bilhões de m³ de gás, o que corresponde a 4% da produção nacional total e a 19% da produção terrestre. No que concerne à 
disponibilidade de gás natural em terra, o Estado do Maranhão representa 34% do total nacional (4,1 bilhões de m³). 
22Dados Estatísticos – ANP 2018.
7 - SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUDITOR INDEPENDENTE
A remuneração total da KPMG Auditores Independentes pelos serviços prestados para a Eneva S.A. e suas controladas em 2018 
foi de R$ 1,91 milhão, sendo R$ 1,53 milhão pela revisão contábil das demonstrações financeiras e o restante R$ 0,38 milhão em 
serviços de consultoria para laudos de avaliação de empresas incorporadas em 2018 (R$ 0,21 milhão) e outros relatórios a respeito 
de novas normas internacionais (R$ 0,17 milhão). A política de contratação adotada pela Companhia atende aos princípios que 
preservam a independência do auditor, de acordo com as normas vigentes, que determinam, principalmente, que o auditor não 
deve auditar seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais para seu cliente ou promover os seus interesses.

 Controladora Consolidado
 Nota 2018 2017 2018 2017
 Ativo 
 Circulante 
 Caixa e equivalentes de caixa 6 452.050 502.905 1.152.266 766.884
 Títulos e valores mobiliários 7 96.919 43.438 207.017 217.146
 Contas a receber 9 - 61 357.883 524.886
 Estoques 10 34.977 - 225.730 170.367
 Despesas antecipadas 9.583 129 34.507 14.844
 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 11 46.632 14.546 107.391 97.063
 Outros impostos a recuperar 11 14.568 645 30.874 19.247
 Derivativos 20 - - 725 106
 Adiantamentos diversos 707 175 20.122 11.324
 Dividendos a receber 10.843 72.310 - -
 Depósitos vinculados 8 2.288 14.233 2.651 15.159
 Operações Comerciais 15 6.496 - - -
 Adiantamentos a fornecedores 2.121 1.480 5.117 38.000
 Ativos mantidos para venda 4.5 5.965 - - -
 Outros 2.004 - 2.345 2.230
 685.153 649.922 2.146.628 1.877.256
 Não circulante 
 Realizável a longo prazo 
 Despesas antecipadas 26 - 26 22
 Depósitos vinculados 8 388 4 28.966 76.745
 Debêntures a receber 15 - 306.270 - -
 Operações Comerciais 15 187.551 57.099 4.298 56.583
 Mútuos 15 511.118 530.311 13.808 284.973
 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 11 63.828 60.655 69.994 64.437
 Outros impostos a recuperar 11 85.316 - 88.927 92.886
 Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos 11 178.291 182 572.461 357.815
 Outros créditos - - 586 586
 1.026.518 954.521 779.066 934.047
 Investimentos 12 3.718.497 5.434.111 3.865 323.826
 Imobilizado 13 1.836.157 13.632 7.929.919 6.452.811
 Intangível 14 945.679 8.892 1.440.204 1.319.441
 7.526.851 6.411.156 10.153.054 9.030.125
 8.212.004 7.061.078 12.299.682 10.907.381

 Controladora Consolidado
 Nota 2018 2017 2018 2017
 Passivo 
 Circulante 
 Fornecedores 59.347 10.841 348.849 293.198
 Empréstimos e financiamentos 17 9.859 - 184.066 191.151
 Debêntures 18 - - 113.297 231.635
 Derivativos 20 - - - 1.394
 Imposto de Renda e Contribuição Social a recolher 19 22.972 133 87.617 89.438
 Outros impostos a recolher 19 7.645 4.619 29.664 109.638
 Obrigações sociais e trabalhistas 12.632 7.124 22.217 21.460
 Contas a pagar 15 - - - 6.272
 Retenção contratual - - - 4.330
 Participações nos lucros 42.063 24.866 62.227 52.437
 Contas a pagar - Setor elétrico - - 11.439 47.688
 Provisão de custo por indisponibilidade - - 51.560 57.817
 Arrendamento Mercantil 15 39.697 - - -
 Pesquisa e desenvolvimento - Setor elétrico - - 64.538 45.218
 Passivos Disponíveis à venda 4.5 2.920 - 2.920 -
 Outras obrigações 59 60 370 331
 197.194 47.643 978.764 1.152.007
 Não circulante 
 Fornecedores 2.083 1.968 5.167 881
 Empréstimos e financiamentos 17 1.595.082 1.376.101 3.191.757 3.511.609
 Debêntures 18 - - 1.674.624 421.197
 Debêntures Conversíveis 15 - - - 82.281
 Contas a pagar 15 6.134 9.515 26.768 24.575
 Retenção contratual - - 4.330 -
 Provisão para passivo a descoberto 12 39.220 31.479 - 4.273
 Provisão para contingências 21 12.533 3.773 18.832 10.779
 Provisão de abandono 61.720 - 66.885 64.055
 Provisão de custo por indisponibilidade - - - 1.488
 Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos 11 - 200.156 45.474 250.257
 Outras obrigações - - 3.201 8.044
 1.716.772 1.622.992 5.037.038 4.379.439
 Total do Passivo 1.913.966 1.670.635 6.015.802 5.531.446
 Patrimônio líquido 22
 Capital social 8.822.057 8.822.219 8.822.057 8.822.219
 Reserva de capital 22.461 18.144 22.461 18.144
 Reserva Legal 4.775 4.775 4.775 4.775
 Reserva de incentivo fiscal - - - -
 Ajuste de avaliação Patrimonial 11.972 (3.595) 11.972 (3.595)
 Prejuízos acumulados (2.563.227) (3.451.100) (2.563.227) (3.451.100)
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 6.298.038 5.390.443 6.298.038 5.390.443
 Participações de acionistas não controladores - - (14.158) (14.508)
 Total do patrimônio líquido 6.298.038 5.390.443 6.283.880 5.375.935
 8.212.004 7.061.078 12.299.682 10.907.381

Demonstrações de Resultados Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)
 Controladora Consolidado
 Nota 2018 2017 2018 2017
 Receita de venda de bens e/ou serviços 25 - - 3.129.107 2.721.773
 Custo dos bens e/ou serviços vendidos 26 - - (1.875.092) (1.611.638)
 Resultado bruto - - 1.254.015 1.110.135
Despesas/Receitas operacionais
 Gerais e administrativas 26 (94.917) (97.415) (330.092) (353.002)
 Outras receitas operacionais 26 196.382 11 203.061 2.525
 Outras despesas operacionais 26 (4.939) (9.006) (13) (27.431)
 Resultado de equivalência patrimonial 12 489.181 223.736 (8.881) (26.370)
 Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 585.707 117.326 1.118.090 705.857
Resultado Financeiro
 Receitas financeiras 27 129.093 137.160 186.712 114.298
 Despesas financeiras 27 (167.676) (159.170) (691.044) (635.101)
 Resultado antes dos tributos sobre o lucro 547.124 95.316 613.758 185.054
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro
 Corrente - - (35.912) (49.494)
 Diferido 11 340.749 182 310.377 (41.700)
 11     
 Lucro líquido do exercício 887.873 95.498 888.223 93.860
 Atribuído a sócios da empresa controladora 887.873 95.498 887.873 95.498
 Atribuído a sócios não controladores - - 350 (1.638)
 Lucro por ações atribuíveis aos acionistas da Compa-
nhia durante o exercício (expresso em R$ por ação)
 Lucro líquido básico por ação 23 - - 2,81873 0,37098
 Lucro líquido diluído por ação 23 - - 2,81873 0,37098

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações de Resultados Abrangentes Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)
 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
 Lucro do exercício 887.873 95.498 888.223 93.860
Outros resultados abrangentes a ser reclassificados 
  para resultado do exercício em períodos subsequentes
 Ajustes de conversão 16.158 (3.595) 16.158 (3.595)
 Ajuste de avaliação Patrimonial, líquido de impostos (591) - (591) -
 Total de outros resultados abrangentes do exercício 903.440 91.903 903.790 90.265
 Outros resultados abrangentes a ser reclassificados para  
 resultado do exercício em períodos subsequentes 903.440 91.903 903.790 90.265
 Participação dos não controladores - - 350 (1.638)
 Acionistas controladores 903.440 91.903 903.440 91.903
Total de outros resultados abrangentes do exercício 903.440 91.903 903.790 90.265

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanço Patrimonial 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de Reais)

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do Valor Adicionado Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Receitas 192.382 (71) 3.631.235 2.957.448
Vendas de mercadorias, produtos e serviços - - 3.438.521 2.966.822
Outras receitas 192.382 (71) 192.714 (142)
 (-) PCLD - - - (9.232)
Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI) (52.798) (36.771) (1.476.597) (1.259.734)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (52.364) (34.790) (1.349.444) (1.155.373)
Contrato de Gás - - (117.744) (96.430)
Perda e recuperação de valores ativos (434) (1.981) (9.409) (7.931)
Valor adicionado bruto 139.584 (36.842) 2.154.638 1.697.714
Depreciação e amortização (3.038) (2.095) (444.879) (418.755)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade 136.546 (38.937) 1.709.759 1.278.959
Valor adicionado recebido em transferência 660.935 407.442 150.114 118.386
Resultado de equivalência patrimonial 489.181 223.736 (8.881) (26.370)
Receitas financeiras 13.082 17.936 65.197 69.862
Juros sobre operações de mútuos e Debêntures 98.133 113.984 16.838 26.474
Serviços compartilhados 56.596 51.780 56.411 48.645
Outros 3.943 6 20.549 (225)
Valor adicionado total a distribuir 797.481 368.505 1.859.873 1.397.345
Distribuição do valor adicionado 797.481 368.505 1.859.873 1.397.345
Pessoal 82.200 94.291 249.402 227.304
Remuneração direta 67.216 79.702 196.622 179.662
Benefícios 11.629 10.511 43.979 39.422
FGTS e contribuiçòes 3.355 4.078 8.801 8.220
Impostos, taxas e contribuições (322.259) 22.748 74.133 456.560
IR / CSLL - - 35.912 49.494
Passivo Fiscal Diferido IR/CSLL (340.749) (182) (310.377) 41.700
Federal 18.419 8.259 360.212 299.836
Estadual (30) 14.594 (43.809) (41.072)
Municipal 31 54 142 66
Taxas e contribuições 70 23 32.053 106.536
Remuneração capital de terceiros 149.666 155.968 648.115 619.621
Juros e multas pagos ou auferidos 64 1.088 80.236 86.885
Aluguéis 3.271 3.342 57.628 3.651
Variação Cambial e monetária 22.575 2.027 17.312 30.186
Despesas Financeiras 122.684 145.945 488.919 492.996
Outros 1.072 3.566 4.020 5.903
Remuneração de capital próprio 887.873 95.498 888.223 93.860
Lucros do exercício 887.873 95.498 887.873 95.498
Lucro (Prejuízo) do exercício atribuído aos acionistas não controladores - - 350 (1.638)
 797.481 368.505 1.859.873 1.397.345

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos Fluxos de caixa Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes dos Impostos 547.124 95.316 613.758 185.054
Ajustes para reconciliar o lucro/prejuízo ao fluxo de caixa das atividades operacionais:
Depreciação e amortização 3.038 2.095 444.879 418.755
Aquisição de controlada – Remensuraçãoda da participação de Pecém II (56.809) - (56.809) -
Aquisição de controlada - Ganho na compra vantajosa (135.573) - (135.573) -
Provisão para desmantelamento - - 5.846 4.439
Resultado de equivalência patrimonial (508.596) (234.958) 1.016 22.883
Baixa de poços secos e áreas subcomerciais - - 38.175 32.712
Perda para crédito de liquidação duvidosa - - - 9.232
Provisão para passivo a descoberto 19.415 11.222 7.865 3.487
Variação Cambial Ativa e Passiva 22.575 1.971 11.870 1.971
Juros Empréstimos e Debêntures 119.007 145.513 475.599 467.022
Juros Mútuos (36.807) (54.314) (5.284) (26.474)
Juros Debêntures - Partes Relacionadas (61.326) (59.670) (11.554) 83.372
Provisão para contigências - - - (5.179)
Rendimentos de aplicações financeiras – TVM - - - 2.902
Derivativos - - (619) -
Atualização monetária contratual - - (5.096) (2.878)
Amortização de custo de captação - - 49.885 1.147
Recuperação de créditos tributários - 3.469 - -
 (87.952) (89.356) 1.433.958 1.198.445
Variações nos ativos e passivos
Adiantamentos diversos 489 (316) 48.052 (40.777)
Despesas Antecipadas (664) 686 (16.829) 6.340
Contas a receber 61 - 284.328 (208.879)
Depósitos vinculados 12.111 - 60.287 (46.563)
Impostos a recuperar 1.290 6.988 (7.877) (5.347)
Estoque - - (38.470) (7.179)
Impostos, taxas e contribuições (2.510) (10.938) (79.677) 55.209
Fornecedores 3.556 (2.809) (88.306) 127.860
Provisões e encargos trabalhistas 22.482 20.713 5.644 23.540
Dividendos e JCP recebidos 80.977 136.138 - -

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Dividendos a receber (55.065) - - -
Imposto de renda sobre JCP - 5.288 - -
Débitos/ Créditos partes relacionadas 135.907 (31.650) (2.590) (61.073)
Outros Ativos e Passivos (18.139) 4.848 (9.981) 28.486
 180.495 128.948 154.581 (128.383)
Caixa gerado nas operações 92.543 39.592 1.588.539 1.070.062
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos - - (61.134) (60.347)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 92.543 39.592 1.527.405 1.009.715
Fluxo caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (4.115) (6.650) (455.570) (308.889)
Baixa de imobilizado e intangível - - - 4.908
Aporte de capital / Redução de capital em investidas (248.300) (378.350) - -
Aporte de capital em controlada (110.000) - (110.000) -
Aquisição de controlada, líquida do caixa adquirido (160.000) - (148.866) -
Títulos e valores mobiliários 31.130 (6.572) 10.129 (87.268)
Prêmio ao programa de Stock Options - - - 7.983
Ativos destinados a negociação 9.971 - - -
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (481.314) (391.572) (704.307) (383.266)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Instrumentos Financeiros - - - (120)
Aumento de capital (162) 798.097 - 798.097
Captações de Financiamentos e Debêntures - - 2.018.410 139.167
Amortizações do Principal - Financiamentos e Debêntures - - (2.184.868) (808.799)
Juros pagos de empréstimos e debênures - - (364.126) (444.463)
Custo de captação – debêntures - - (43.623) -
Juros pagos debêntures - Partes Relacionadas - - (3.632)
Depósitos vinculados a empréstimos e Debêntures - (14.182) 136.491 (33.812)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de  
 financiamentos (162) 783.915 (437.716) (353.562)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa (388.933) 431.935 385.382 272.887
Demonstração do aumento de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 502.905 70.970 766.884 493.997
No final do exercício 113.972 502.905 1.152.266 766.884

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Capital Social 
 Integralizado Reserva Legal

Reserva de Capital e 
Opções Outorgadas

Outros Resultados 
Abrangentes

Prejuízos 
 acumulados

Total do patrimônio 
líquido

Participação dos 
Não Controladores

Total do patrimônio 
líquido

 Saldo em 31 de dezembro 2016 8.024.122 - 10.834 1.879 (3.543.157) 4.493.678 (12.870) 4.480.808
Lucro do exercício - - - - 95.498 95.498 (1.638) 93.860
 Transações com acionistas: 
Aumento de capital 798.097 - - - - 798.097 - 798.097
Constituição de reserva legal - 4.775 - - (4.775) - - -
Baixa de ativo diferido - - - - 639 639 - 639
Ágio na emissão de ações - - (695) - 695 - - -
Prêmio pago ao programa de opções de ações - - 7.590 - - 7.590 - 7.590
Valor justo dos instrumentos patrimoniais - - 415 - - 415 - 415
 Outros resultados abrangentes: 
Ajustes conversão do exercício - - - (5.474) - (5.474) - (5.474)
 Saldo em 31 de dezembro 2017 8.822.219 4.775 18.144 (3.595) (3.451.100) 5.390.443 (14.508) 5.375.935
Lucro do exercício - - - - 887.873 887.873 350 888.223
 Transações com acionistas: 
Apropriação de custo de captação (162) - - - - (162) - (162)
Valor justo dos instr. patrimoniais - - 4.317 - - 4.317 - 4.317
 Outros resultados abrangentes: 
Ajustes de conversão do exercício - - - 16.158 - 16.158 - 16.158
Ajuste de avaliação patrimonial - - - (591) - (591) - (591)
 Saldo em 31 de dezembro 2018 8.822.057 4.775 22.461 11.972 (2.563.227) 6.298.038 (14.158) 6.283.880

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Eneva S.A. (a “Companhia” ou o “Grupo”) é uma sociedade por ações de capital aberto registrada na B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão, registrada sob o código (“ENEV3”), com sede no município e Estado do Rio de Janeiro, que atua na geração, distribuição
e comercialização de energia elétrica, e na exploração e produção (E&P) de gás, no Brasil. A Eneva conta com um parque térmico 
de 2,2 GW (¹) de capacidade instalada (67% gás natural e 33% carvão mineral), equivalente a 5% da capacidade térmica instalada 
nacional, 100% operacional desde julho de 2016. Com capacidade de produção de gás de 8,4 milhões de m³/dia (¹), a Eneva é
a maior operadora privada de gás natural do Brasil, sendo operadora em uma área aproximada de 40.000 km² sob o regime de
concessão para exploração e produção de hidrocarbonetos, na Bacia do Parnaíba, estado do Maranhão e possui prospectos de
exploração de Hidrocarbonetos da Concessão do Campo de Azulão, na Bacia do Amazonas. Em 31 de dezembro de 2018, a
Companhia apresenta a seguinte estrutura:
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O detalhamento das participações societárias da Companhia está descrito na Nota Explicativa nº “12 -Investimentos”. O resumo 
das especificações técnicas das subsidiárias operacionais é como segue:
Geração de Energia

Empreendimento/ Empresa Localização Capacidade total (¹) Combustível
Participação 

 da Eneva
Parnaíba I Santo Antônio dos Lopes/MA 676 MW Gás natural 100%
Parnaíba II (*) Santo Antônio dos Lopes/MA 751 MW Gás natural 100%
Itaqui São Luís/MA 360 MW Carvão mineral importado 100%
Pecém II São Gonçalo do Amarante/CE 365 MW Carvão mineral importado 100%
Tauá Tauá/CE 1 MW Fonte de energia solar 100%
(*) Em 30 de setembro de 2018, a controlada Parnaíba II Geração de Energia S.A. incorporou as também controladas Parnaíba III 
Geração de Energia S.A. e Parnaíba IV Geração de Energia S.A., conforme descrito na nota explicativa nº “12 – Investimentos”. 
(¹) Informação não auditada.

Comercialização de Energia
Empresa Participação da ENEVA
ENEVA Comercializadora de Energia Ltda. 100%
Gás Natural

Empresa Empreendimento Localização Participação da ENEVA
Eneva S.A. (**) 9 campos de gás natural, atualmente com capacidade 

de produção de 9,1 milhões de m³ por dia MA /AM 100%

Parnaíba B.V Arrendatáriapara máquinas e equipamentos de E&P Holanda 100%
(**) A Parnaíba Gás Natural foi incorporada pela Eneva S.A. em 28.12.2018, conforme descrito no item nº “1.1 – Eventos significa-
tivos ocorridos no exercício de 2018”, a seguir. 1.1 Eventos significativos ocorridos no exercício de 2018: Aquisição de 50% 
de Pecém II Participações S.A. E 100% dos direitos de Azulão: Em 16 de abril de 2018, a Companhia concluiu a aquisição 
da totalidade da participação societária (50%, os demais 50% já pertenciam a Eneva S.A.) da Uniper Holding GmbH em Pecém 
II Participações S.A.. Os saldos estão alocados conforme demonstrado na nota explicativa nº “12 – Investimentos”. Também em 
2018, a Companhia concluiu a aquisição de 100% dos direitos e obrigações para exploração e produção de hidrocarbonetos da 
concessão do Campo de Azulão (Concessão BA-3). O detalhamento da operação está descrito na nota explicativa nº “14 – Intan-
gível”. Incorporações de Parnaíba III Geração de Energia S.A. e Parnaíba IV Geração de Energia S.A.: Em 30 de setembro de 
2018 a controlada Parnaíba II Geração de Energia S.A. efetuou a incorporação do acervo líquido contábil das empresas Parnaíba 
III Geração de Energia S.A. e Parnaíba IV Geração de Energia S.A.. Esta operação faz parte da reorganização societária do grupo 
Eneva S.A.. O detalhamento da operação está descrito na nota explicativa nº “12 – Investimentos”. Parnaíba Gás Natural S.A. 
(PGN): Em 28 de dezembro de 2018 a Eneva S.A. efetuou a incorporação do acervo líquido contábil da empresa Parnaíba Gás 
Natural S.A. Esta transação societária fez parte da reorganização societária do grupo Eneva S.A.. A incorporação não resultou em 
aumento de capital na Eneva S.A., e, portanto, não houve necessidade de se estabelecer qualquer relação de substituição entre 
as ações da Companhia e da PGN. Bem como, não houve qualquer alteração na composição do capital social da Companhia.
Segue reconciliação entre os saldos Eneva S.A. antes e após incoporação da PGN.

 Eneva S.A.  PGN  Ajustes Incorporação 
 Eneva S.A. após 

incorporação PGN 
 Ativo Circulante 211.011  523.401  (49.259) (i) 685.153
 Ativo Realizável a longo prazo 1.071.608  309.118  (354.208) (ii) 1.026.518 
 Investimentos 6.174.171 19.039  (2.474.713) (iii) 3.718.497 
 Imobilizado 13.412  1.822.745 - 1.836.157
 Intangível 480.419  465.260 - 945.679 
 Total do Ativo 7.950.621  3.139.563  (2.878.180) 8.212.004 

 Eneva S.A.  PGN  Ajustes Incorporação 
 Eneva S.A. após 

incorporação PGN 
 Passivo Circulante 77.651  161.276  (41.733)  (i)/(ii) 197.194 
 Passivo Não Circulante 1.574.932  503.574  (361.734)  (i)/(ii) 1.716.772 
 Capital social 8.822.057  2.312.660  (2.312.660) 8.822.057 
 Reserva de capital 22.461  (13) 13 22.461 
 Reserva Legal 4.775  3.881  (3.881) 4.775 
 Ajuste de avaliação Patrimonial 11.972  1.259  (1.259) 11.972 
 Prejuízos acumulados  (2.563.227)  156.926  (156.926)  (2.563.227)
 Total do patrimônio líquido 6.298.038  2.474.713  (2.474.713) (iii) 6.298.038 
Total Passivo 7.950.621 3.139.563 (2.878.180) 8.212.004
(i) Saldo de dividendos a receber da Eneva S.A. com a PGN, no montante de R$ 37.290; (ii) As eliminações referem-se a : (i)
debentures conversíveis da 3º e 4º emissão da Parnaíba Gás Natural, cujo o credor era a Eneva S.A.. Essa operação integrou a
transação de combinação de negócio ocorrida em outubro de 2016, e envolveu o montante de R$ 305.775; (ii) saldo de ressarci-
mento de serviços compartilhados (atividades operacionais, financeiras e administrativas) devidos a holding Eneva S.A., no valor
total de R$ 60.402 (O saldo de R$ 11.969 no curto prazo e R$ 48.433 no longo prazo) ; (iii) Investimento mantido pela Eneva S.A. 
na PGN. A eliminação ocorreu em decorrência da incorporação, sendo eliminado os saldos de investimento Eneva e o patrimônio
liquido da PGN. Os saldos destacados no quadro acima têm data base de 28 de dezembro de 2018, mesma data da incorporação 
da PGN pela Eneva S.A.. Em 28 de dezembro de 2018, em consonância com o previsto no plano de reestruturação societária e de 
estrutura de capital da Eneva S.A. e de suas subsidiárias de geração a gás e upstream, foi efetuado o pagamento antecipado do
saldo integral da dívida relativa às 2ª e 6ª emissões de debêntures simples da Parnaíba Gás Natural S.A., conforme detalhado na 
nota explicativa n.º “18 – Debêntures”. Parnaíba Participações S.A.: Também em 28 de dezembro de 2018, a controlada Eneva
Participações S.A. incorporou o acervo líquido contábil da empresa Parnaíba Participações S.A., conforme nota explicativa nº “12
– Investimento”. Eneva declara Comercialidade de Morada Nova: Declaração de comercialidade de Morada Nova, descoberta
no Bloco PN-T-49, na Bacia do Parnaíba, em setembro de 2018. Posteriormente a Companhia solicitou à ANP que a acumulação
Morada Nova receba a denominação de Campo de Gavião Tesoura, sendo esse o oitavo campo a ser declarado comercial pela
Eneva, com volume estimado de gas-inplace (VGIP) de 2,24 bilhões de m³ (¹). (¹) Informação não auditada. Arremate de leilão
Parnaíba V: A usina termelétrica UTE Parnaíba V, com capacidade instalada de 385 MW, a ser instalada no Complexo Termelé-
trico Parnaíba, estado do Maranhão, sagrou-se vitoriosa no leilão de energia nova A-6 de 2018, da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, realizado em 31 de agosto de 2018. A UTE Parnaíba V contratou 326,4 MW médios (¹), assegurando uma re-
ceita fixa anual de R$ 272.377 (data-base: março/2018), pelo prazo de 25 anos, a partir de janeiro de 2024. O CCEAR (Contrato
de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado) prevê correção anual da receita fixa de acordo com a variação do IPCA.
O fornecimento do gás será integrado e assegurado pela Eneva S.A., a partir de suas concessões na Bacia do Parnaíba, sem
necessidade de alteração da capacidade diária de produção atual. (¹) Informação não auditada.
2. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES
Ao longo de 2018, o Grupo Eneva buscou cumprir com todas suas obrigações socioambientais estabelecidas no âmbito do licen-
ciamento ambiental de seus ativos, obedecendo a legislação aplicável e as iniciativas de saúde e segurança. Focou no aperfeiçoa-
mento de atendimento das exigências dos órgãos governamentais, no Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, 
no diálogo com a população e em ações que contribuíram para um legado socioambiental positivo nas regiões de atuação da
companhia, perseguindo os mais altos padrões de desempenho. Além da manutenção das licenças e autorizações existentes,
destaca-se que o desenvolvimento de novos projetos e alteração dos existentes seguiram o trâmite exigido pelo licenciamento
ambiental, sendo submetidos aos órgãos governamentais competentes para avaliação da viabilidade socioambiental. Em 2018
foram obtidas a Licença Prévia (LP) que atestou a localização e a viabilidade socioambiental do Gasoduto Gavião Preto (GVP),
as Licenças Prévia de perfuração (LPper) que autorizaram as perfurações exploratórias nas áreas dos blocos adquiridos na 13º
Rodada da ANP, as Licenças de Instalação (LI) que autorizaram o início das obras de ampliação do Gasoduto de Gavião Azul
(GVA) e o cadastramento do projeto Parnaíba 5A e 5B no Leilão de Energia A-6, com 326,4 MW vendidos no referido leilão. Por
fim, ressalta-se que a manutenção e emissão de novas licenças e autorizações socioambientais garantem o fortalecimento e cres-
cimento da companhia de forma sustentável e responsável.
3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor. Outros ativos e passivos
financeiros, demonstrados na nota 20 “Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos” são classificados a valor justo, bem
como considerar o pressuposto de continuidade operacional da Companhia conforme planos da Administração, conforme apro-
priado. A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício
de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. As estimativas e os
julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na análise histórica e em outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros, considerados razoáveis para as circunstâncias. A partir de 1 de janeiro de 2018, o Grupo adotou o CPC 47 /
IFRS 15 Receitas de Contratos com Clientes e o CPC 48 (IFRS 9) Instrumentos Financeiros, cujos principais efeitos estão deta-
lhados no item (c) desta nota. (a) Demonstrações financeiras consolidadas: As demonstrações financeiras consolidadas foram
preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emiti-
dos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC’s) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro (International
Financial Reporting Standards (IFRS). A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é
requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Companhias abertas. As
IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada 
como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações contábeis. (b) Demonstrações financeiras indi-
viduais: As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas
no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro
(International Financial Reporting Standards (IFRS). A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho
de Administração em 20 de março de 2019. (c) Mudanças nas práticas contábeis e divulgações: O Grupo adotou inicialmente
o CPC 47 / IFRS 15 Receitas de Contratos com Clientes e o CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos Financeiros a partir de 1º de janeiro
de 2018. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas
demonstrações financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de estimativa. Essas estimativas são revisadas periodi-
camente. CPC 47 (IFRS 15) Receitas de Contratos com Clientes: A adoção inicial deste pronunciamento utiliza o método de

efeito cumulativo (sem expedientes práticos). Consequentemente, a informação divulgada em 2017 não foi reapresentada e, desta 
forma, foi reportada anteriormente de acordo com o CPC 30 (IAS 18), CPC 17 (IAS 11) e interpretações relacionadas. De acordo 
com a norma, a receita deve ser reconhecida de forma líquida de contraprestação variável. Eventuais descontos, abatimentos, 
restituições, créditos, concessões de preços, incentivos, bônus de desempenho, penalidades ou outros itens similares, são classi-
ficados pela norma como contraprestação variável. A Administração avaliou sua estrutura de apuração e apresentação de receita 
e o principal efeito identificado na apresentação do resultado do Grupo é sobre as penalidades por indisponibilidade (ADOMP) 
que representam ressarcimento aos clientes, contabilizadas como redutoras da receita de fornecimento de energia e não mais 
como despesa operacional, conforme disposto na nota explicativa nº “25 - Receita Operacional”. CPC 48 (IFRS 9) Instrumentos 
financeiros: O CPC 48 (IFRS 9) estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e 
alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma substitui o CPC 38(IAS 39) Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração e estabelece três principais categorias de classificação para ativos financeiros: mensurados ao 
custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e valor justo por meio do resultado (VJR). A 
classificação de ativos financeiros de acordo com CPC 48 (IFRS 9) é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo 
financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. O CPC 48/IFRS 9 substitui o modelo de “perdas 
incorridas” da IAS 39 por um modelo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-se 
aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, ativos de contrato e instrumentos de dívida mensurados ao VJORA, mas 
não a investimentos em instrumentos patrimoniais. O Grupo mensura a provisão para perda em um montante igual a perda de 
crédito esperada para a vida inteira. A nova norma retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38 (IAS 39) para 
a classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto, elimina as antigas categorias do CPC 38 (IAS 39) para ativos 
financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A Administração avaliou seus ativos 
financeiros, e identificou as seguintes mudanças com a adoção da nova norma CPC 48 (IFRS 9). Em cada data de apresentação, 
a Administração avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado estão com risco de recuperabilidade. A partir 
desta avaliação a Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando: i. é pouco provável que o credor pague 
integralmente suas obrigações de crédito ao Grupo, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou ii. 
o ativo financeiro está vencido há mais de 90 dias. A política de avaliação dos Instrumentos financeiros foi aplicável a partir de 1º
de janeiro de 2018, conforme classificação abaixo:

Ativo/Passivos Financeiro  Nota 
 Classificação 
anterior IAS 39 

 Classificação atual 
IFRS 9 

 Valor con-
tábil original 

de acordo 
com o CPC 

38/IAS 39 

 Valor 
contábil de 

acordo com 
o CPC 48/

IFRS 9 
 Fundos de Investimentos (FICFI RF CP ENEVA 
e Fundo de Investimento FIC ENEVA RF LP ) 

 Valor Justo por meio 
do Resultado 

 Valor Justo por meio 
do Resultado  587.219 587.219 

 Letra Financeiras do Tesouro  Valor Justo por meio 
do Resultado 

 Valor Justo por meio 
do Resultado  217.146  217.146 

 Operações Compromissadas  Valor Justo por meio 
do Resultado 

 Valor Justo por meio 
do Resultado  290.350 290.350 

 Debêntures conversíveis  (1)  Empréstimos e 
Recebíveis 

 Valor Justo por meio 
do Resultado  306.270 306.270 

 Depósitos Vinculados  (2)  Empréstimos e 
Recebíveis  Custo Amortizado  91.904 91.904 

 Operações Comerciais  Empréstimos e 
Recebíveis 

 Valor Justo por meio 
do Resultado 56.583  56.583 

 Mútuos  Empréstimos e 
Recebíveis 

 Valor Justo por meio 
do Resultado  284.973  284.973 

 Contas a Receber (Ambiente Livre e Regulado)  (3)  Empréstimos e 
Recebíveis  Custo Amortizado  506.136 506.136 

 Derivativos  Valor Justo por meio 
do Resultado 

 Valor Justo por meio 
do Resultado  1.288  1.288 

 Arrendamento financeiro  Empréstimos e 
Recebíveis 

 Valor Justo por meio 
do Resultado 26.451 26.451

 Fornecedores  Custo amortizado  Custo amortizado  294.079 294.079 
 Empréstimos e Financiamentos e Debêntures  Custo amortizado  Custo amortizado  4.355.592  4.355.592 
 Contas a pagar  Custo amortizado  Custo amortizado  30.847 30.847 
 Retenções Contratuais  Custo amortizado  Custo amortizado  4.330  4.330 
 Contas a Pagar do setor elétrico  Custo amortizado  Custo amortizado  47.688 47.688 

7.100.856 7.100.856
(1) Debêntures Conversíveis: As debêntures conversíveis foram designadas como empréstimos e recebíveis, segundo o CPC 38 
(IAS 39), à época, por não terem um mercado ativo. Contudo, são mensurados a Valor Justo por meio do resultado por possuir
derivativos embutidos em sua estrutura contratual, podendo impactar o fluxo de caixa. (2) Depósitos vinculados: Os depósitos
vinculados que eram classificados como empréstimos e recebíveis, de acordo com o CPC 38 (IAS 39), agora são classificados ao
custo amortizado. A Companhia tem dois diferentes tipos de depósitos vinculados, conforme demonstrado abaixo: (a) Depósitos
vinculados como garantias concedidas as às instituições financeiras para obtenção de capital de terceiros (mais informações nas
notas explicativas nº 17 “Empréstimos e Financiamentos” e 18 – Ðebêntures”; (b) garantias de pagamento pelo fornecimento de
carvão para Itaqui e Pecém II Geração, assim como overhaul das empresas do Grupo (mais informações na nota explicativa nº “9 
Depósitos Vinculados”. Os fluxos de caixa consistem de pagamento de principal e juros. A Administração avaliou os depósitos re-
alizados e concluiu que: As instituições financeiras em que a Companhia detém depósitos vinculados são de primeira linha (Itaú e
Bradesco), com risco de crédito insignificante, com rating nacional AAA, o que indica forte capacidade de pagamento de compro-
missos financeiros; As operações realizadas são de curto prazo. Dessa forma, não são esperadas perdas materiais para esses
ativos financeiros. A composição do saldo está descrita nas notas explicativas nº “8. Depósitos Vinculados” e “17. Empréstimos e
Financiamentos.” (3) Contas a receber: A Administração avaliou seus recebíveis de acordo com os requerimentos do CPC 48
(IFRS 9) para reconhecimento de perda esperada através da criação de uma matriz de risco na realização de uma base confiável
dos últimos cinco anos do contas a receber, verificando o histórico de perdas. A avaliação resultou em: i. Nas relações comerciais
estabelecidas no Ambiente de Contratação Regulado - ACR por meio de leilões (Contratos de Comercialização de Energia Elétrica 
no Ambiente Regulado - CCEAR) regulados pela ANEEL, os contratos têm regulação específica para aspectos como preço da
energia, submercado de registro do contrato e vigência de suprimento, os quais não são passíveis de alterações bilaterais por
parte dos agentes. Adicionalmente, os contratos firmados pelas Usinas do Grupo nesta modalidade possuem uma conta bancária
garantidora do saldo a receber, que é repassado no caso de inadimplência. A Administração entende que, para os montantes en-
volvidos, o risco de não recebimento está mitigado. ii. Na Carteira de recebíveis do Ambiente de Contratação Livre (ACL) registra-
do na CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE). Não esperamos perda no valor faturado pela CCEE, pois
as liquidações são mensais e o valor precificado/faturado considera a disponibilidade financeira do sistema de liquidação. iii. No
mercado Bilateral o Grupo comercializa energia através da empresa Eneva Comercializadora, que detém contratos de curto e
longo prazo. Para os contratos de longo prazo, o Grupo utiliza-se de garantia de pagamento por meio de fianças bancárias e apli-
cações financeiras em CDBs, que garantem o valor contratrual de seus vencimentos. No caso de inadimplência, historicamente
avaliada, a Companhia liquida seu papéis de garantia, aplica penalidades contratuais sobre os clientes, além das penalidades
impostas pelo regulador (ANEEL). Ademais, não efetua o registro do contrato para o cliente e transaciona essa energia no merca-
do de curto prazo. Para os contratos comercializados em curto prazo, a Companhia aplicou uma matriz de risco para seus ativos
financeiros, calculadas com base na totalidade das informações de sua carteira e na experiência de perda de crédito nos últimos
cinco anos, considerando todos os recebíveis desde 2013 até setembro de 2018. O Grupo realizou o cálculo médio das taxas de
perdas de crédito separadamente para os clientes inadimplentes no período de análise, obtendo um percentual equivalente as
perdas de créditos esperadas aplicado a toda a carteira de créditos. A partir da aplicação do resultado dessa análise, a Companhia 
avaliou se houve aumento significativo nas perdas desde o reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros e não identificou
impactos materiais. O detalhamento dos valores está demonstrado na nota explicativa nº “9. Contas a receber”. A Administração
avaliou os seus recebíveis cujo impacto no fluxo de caixa consiste de pagamento de principal e juros. CPC 06 (R2) Operações de 
Arrendamento Mercantil / IFRS 16 Leases: O CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil, emitido pelo CPC é equiva-
lente à norma internacional IFRS 16 – Leases, emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da referida nor-
ma (CPC 06 (R1), equivalente à norma internacional IAS 17). O CPC 06 (R2) (IFRS 16) estabelece os princípios para o reconhe-
cimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os arrendatários
contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo de balanço patrimonial no qual todos os arrendamentos mercan-
tis resultam no reconhecimento de ativos referentes aos direitos de uso dos ativos arrendados e um passivo de arrendamento. Com 
a adoção do CPC 06 (R2) (IFRS 16), a Companhia deixa de reconhecer custos e despesas operacionais oriundas de contratos de 
arrendamento mercantis operacionais e passa a reconhecer em sua demonstração de resultado: (i) os efeitos da depreciação dos 
direitos de uso dos ativos arrendados; e (ii) a despesa financeira apurada com base nos passivos financeiros dos contratos de
arrendamento mercantil. A norma inclui duas isenções de reconhecimento para os arrendatários – arrendamentos de ativos de
“baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos com prazo de 12
meses ou menos). Na data de início de um arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para efetuar os pagamentos (um
passivo de arrendamento) e um ativo representando o direito de usar o ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de 
direito de uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com juros sobre o passivo de arrendamento e a
despesa de depreciação do ativo de direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na
ocorrência de determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos fu-
turos do arrendamento como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o
arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de uso. Os arren-
dadores continuarão a classificar todos os arrendamentos de acordo com o mesmo princípio de classificação do CPC 06 (R1),
distinguindo entre dois tipos de arrendamento: operacionais e financeiros. Transição: A Companhia está apurando o impacto em
suas demonstrações financeiras, levando em consideração as condições econômicas em 1º de janeiro de 2019, incluindo a taxa
de endividamento da Companhia, a composição da carteira de arrendamento e a intenção da Companhia em exercer quaisquer
opções de renovação de arrendamento. A Companhia optou por usar a transição prevista pelo CPC 06 (R2), o que representará a 
aplicação retrospectiva modificada com expedientes práticos opcionais dos ajustes promovidos pela referida norma, que represen-
ta a não reapresentação dos saldos nas futuras demonstrações financeiras a publicar, evidenciando em nota explicativa os impac-
tos da adoção sobre os saldos na data-base 1º de janeiro de 2019. Em conformidade com o CPC 06 (R2) (IFRS 16), a Companhia 
também está adotando isenções de reconhecimento para arrendamentos de curto prazo sem opção de compra e renovações
previstas, assim como para itens de baixo valor. Os impactos mais significativos identificados até o momento pela adoção do CPC
06 (R2) (IFRS 16) nos ativos e passivos da Companhia foram pelos seguintes arrendamentos operacionais: (a) Imóveis não resi-
denciais para instalação da sede e suas filiais; (b) Terrenos para passagem de gasoduto (faixa de servidão); e (c) Máquinas e
equipamentos utilizados na operação da Eneva S.A. e suas subsidiárias. O levantamento dos impactos do CPC 06 (R2) (IFRS 16) 
encontra-se em curso e até esta divulgação a Companhia não havia concluído o impacto. do impacto. ICPC 22 - Incerteza sobre
Tratamento de Tributos sobre o Lucro (IFRIC 23 - Uncertainty over Income Tax Treatments): Esta Interpretação esclarece
como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 (IAS 12) - Tributos sobre o lucro, quando há incerteza
sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. A entidade deverá reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou
passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 (IAS 12) com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais
não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. Relativamente ao
IFRIC 23 (CPC 32), aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019, a Companhia iniciou a análise qualitativa de suas principais premis-
sas para avaliar os potenciais efeitos da norma.
4. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS
4.1. Consolidação: A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta ou 
tem direitos a retornos variáveis de seu investimento e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. As demons-
trações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da controladora, daquelas empresas onde a Companhia 
detém o controle (diretamente e indiretamente), conforme detalhadas na Nota Explicativa nº “12. Investimentos”. As seguintes 
políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas: (a) Controladas: Controladas são 
todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais o Grupo detém o controle. A consolidação é interrompida a 
partir da data em que o Grupo deixa de exercer o controle. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos, inclusive os passivos 
contingentes assumidos para a aquisição de controladas em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos 
valores justos na data da aquisição. O Grupo reconhece a participação não controladora na adquirida pela parcela proporcional da 
participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da participação não controladora é deter-
minada em cada aquisição realizada. Custos relacionados com aquisições são contabilizados no resultado do exercício conforme 
incorridos. Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo são eliminados. Os prejuízos não
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realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. 
As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adota-
das pelo Grupo. (b) Transações com participações de não controladores: O Grupo trata as transações com participações de não 
controladores como transações com proprietários de ativos do Grupo. Para as compras de participações de não controladores, a 
diferença entre qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil dos ativos líquidos da controlada é registra-
da no patrimônio líquido. (c) Coligadas e empreendimentos controlados em conjunto: Coligadas são todas as entidades sobre as 
quais o Grupo tem influência significativa, mas não o controle, geralmente por meio de uma participação societária de 20% a 50% 
dos direitos de voto. Acordos em conjunto são todas as entidades sobre as quais o Grupo tem controle compartilhado com uma ou 
mais partes. Os investimentos em acordos em conjunto são classificados como operações em conjunto (joint operations) ou em-
preendimentos controlados em conjunto (joint ventures) dependendo dos direitos e das obrigações contratuais de cada investidor. 
Os investimentos em coligadas e joint ventures são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, inicialmente, 
reconhecidos pelo seu valor de custo. O investimento do Grupo em coligadas e joint ventures inclui o ágio identificado na aquisição, 
líquido de qualquer perda por impairment acumulada. Ver nota explicativa “13 – Imobilizado”, impairment de ativos não financeiros, 
incluindo ágio. A participação do Grupo nos lucros ou prejuízos de suas coligadas e joint ventures é reconhecida na demonstração 
do resultado e a participação nas mutações das reservas é reconhecida nas reservas do Grupo. Quando a participação do Grupo 
nas perdas de uma coligada ou joint venture for igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer outros 
recebíveis, o Grupo não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações ou efetuado pagamentos em 
nome da coligada ou controlada em conjunto. Os ganhos não realizados das operações entre o Grupo e suas coligadas e joint 
ventures são eliminados na proporção da participação do Grupo. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que 
a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das coligadas são alteradas, 
quando necessário, para assegurar consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. Se a participação societária na coligada 
for reduzida, mas for retida influência significativa, somente uma parte proporcional dos valores anteriormente reconhecidos em 
outros resultados abrangentes será reclassificada para o resultado, quando apropriado. Os ganhos e as perdas de diluição, ocor-
ridos em participações em coligadas, são reconhecidos na demonstração do resultado. 4.2. Conversão de moeda estrangeira: 
(a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas 
ligadas à Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual cada empresa atua (“a moeda 
funcional”). As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional e, tam-
bém, a moeda de apresentação da Companhia. (b) Transações e saldos: As operações com moedas estrangeiras são convertidas 
para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os 
itens são reavaliados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas 
de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demons-
tração do resultado, exceto quando qualificadas como hedge accounting e, portanto, diferidos no patrimônio como operações de 
hedge de fluxo de caixa. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com operações comerciais, empréstimos, caixa e equiva-
lentes de caixa são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira. (c) Empresas com moeda 
funcional diferente: Os resultados e a posição financeira da controlada Parnaíba B.V., cuja moeda funcional é diferente da moeda 
de apresentação, são convertidos na moeda de apresentação, como segue: (i) Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial 
apresentado são convertidos pela taxa de fechamento da data do balanço. (ii) As receitas e despesas de cada demonstração do 
resultado são convertidas pelas taxas de câmbio médias (a menos que essa média não seja uma aproximação razoável do efeito 
cumulativo das taxas vigentes nas datas das operações, e, nesse caso, as receitas e despesas são convertidas pela taxa das datas 
das operações). (iii) Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado no patrimônio 
líquido, na conta “Ajustes de avaliação patrimonial”. Quando uma operação no exterior é parcialmente alienada ou vendida, as 
diferenças de câmbio que foram registradas no patrimônio são reconhecidas na demonstração do resultado como parte de ganho 
ou perda da venda. Na consolidação, as diferenças de câmbio decorrentes da conversão do investimento líquido em operações 
no exterior são reconhecidas no patrimônio líquido. Quando uma operação no exterior é parcialmente alienada ou vendida, as 
diferenças de câmbio que foram registradas no patrimônio são reconhecidas na demonstração do resultado como parte de ganho 
ou perda da venda. 4.3. Contas a pagar aos fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens 
ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas no balanço conforme prazo de vencimento 
(circulante e não circulante). Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 4.4. Participação nos resultados: A Companhia reconhece um passivo 
e uma despesa de participação nos resultados de funcionários com base em metas corporativas estabelecidas atreladas ao plano 
de desenvolvimento e crescimento da Companhia. A participação nos resultados é composta por avaliação das metas de todos os 
colaboradores e diretoria. No entendimento da Administração, esse benefício vem sendo aprimorado com o passar dos anos para 
proporcionar um maior engajamento dos funcionários na melhoria dos resultados da Companhia. 4.5. Ativos classificados como 
mantido para venda: Os ativos não circulantes ou grupos (contendo ativos e passivos) mantidos para venda ou distribuição são 
classificados como mantidos para venda se for altamente provável que serão recuperados primariamente por meio de venda ao 
invés do seu uso contínuo. A Companhia colocou disponível para venda um grupo de ativos, sendo a totalidade das participações 
nas sociedades Seival Geração de Energia Ltda. (100% de participação) e Sul Geração de Energia Ltda. (100% de participações 
por meio da controlada Eneva Participações S.A.) e a participação na coligada Seival Sul Mineração S.A. (30% de participações). O 
CPC 31 (IFRS 5) - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, exige que os ativos que forem classifica-
dos como mantidos para venda sejam mensurados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo deduzidos das despesas 
de venda. Seguem informações dos ativos mantidos para venda:
    Controladora e Consolidado

Custo dos Investimentos – 2018

  %  Investidora  Resultado  Resultado 

 Investimento / 
 Passivo  

a Descoberto
 Sul Geração de Energia Ltda.  50%/50%  Eneva S.A./ Eneva Part.S.A. (78) 12.202 12.202
 Seival Geração de Energia Ltda. 100%  Eneva Part.S.A. (71) (24.070) (24.070)
 Seival Sul Mineração S.A. 30%  Eneva S.A. (22.506) (9.730) (2.920)
 TOTAL   (22.655) (21.598) (14.788)
 Custo do Terreno 2.730  Seival Geração de Energia Ltda.   
Uma vez classificados como mantidos para venda, ativos intangíveis e imobilizado não são mais amortizados ou depreciados, e 
qualquer investimento mensurado pelo método da equivalência patrimonial não é mais sujeito à aplicação do método. 4.6 Práticas 
contábeis: As demais práticas contábeis relevantes da Companhia e suas controladas estão apresentadas nas notas explicativas 
próprias aos itens a que elas se referem.
5. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, 
incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 5.1 Estimativas e premissas contá-
beis críticas: Na elaboração das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil e internacionais, é requerido que a Administração da Companhia e de suas controladas se baseiem em estimativas 
para o registro de certas transações que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados finais dessas transações e 
informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas, devido a imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e premissas pelo menos trimestralmente, exceto 
quanto a redução ao valor recuperável que é revisada conforme critérios detalhados na nota explicativa nº “13 – Imobilizado”. 
Itens significativos sujeitos a estimativas e julgamentos de premissas estão incluídos abaixo: (1) critério de apuração da vida útil 
dos campos de exploração de gás natural, vide nota explicativa nº “13 – Imobilizado”; (2) a análise do risco de crédito para deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosa, vide nota explicativa nº “9 - Contas a receber”; (3) reconhecimento de 
provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas, administrativos e regulatórios, por meio da análise da probabilidade de perda 
que inclui avaliação das evidências disponíveis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua 
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos, vide nota explicativa nº “21 - Provisão para 
contingências”; (4) Ativos e passivos financeiros por meio de derivativos e expectativa sobre o mercado de commodities, vide nota 
explicativa nº “20 - Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos”; (5) As reservas de petróleo e gás natural são calculadas 
tendo por base informações econômicas, geológicas e de engenharia, como perfis de poço e dados de pressão, dentre outros. 
Os volumes de reservas são utilizados para o cálculo das taxas de depreciação/depleção/amortização no método de unidades 
produzidas, nos testes de recuperabilidade dos ativos (impairment). A determinação da estimativa do volume de reservas requer 
julgamento significativo e está sujeita a revisões, no mínimo anualmente, realizadas a partir de reavaliação de dados preexistentes 
e/ou novas informações disponíveis relacionadas à produção e geologia dos reservatórios, bem como alterações em preços e cus-
tos utilizados. As revisões podem, também, resultar de alterações significativas na estratégia de desenvolvimento da companhia ou 
na capacidade de produção. (6) Perda (impairment) dos ativos não circulantes. A Companhia testa eventuais perdas nos ativos, de 
acordo com as políticas contábeis descritas nas notas explicativa especificas. Os valores recuperáveis de Unidades Geradoras de 
Caixa (UGCs) foram determinados com base em cálculos do valor em uso, efetuados utilizando premissas e estimativas formadas 
com base, principalmente, em estudos acerca do mercado regulado de comercialização de energia elétrica. Essas premissas e 
estimativas foram discutidas com os gestores operacionais e foram revisadas e aprovadas pela Administração. O detalhamento 
do teste efetuado encontra-se na nota explicativa nº “13 – Imobilizado”; e (7)Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos - 
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos 
e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação e sobre prejuízos fiscais na extensão em 
que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão compensados, vide nota explicativa nº 
“11 - Impostos a recuperar e diferidos”; 
6. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liqui-
dez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo demonstrados 
nna data do balanço a valor justo. As aplicações financeiras possuem opção de resgate antecipado dos referidos títulos, 
sem penalidades ou perda de rentabilidade.
   Controladora  Consolidado 
  2018 2017 2018 2017
 Caixa e bancos  2.737 47 41.601 12.172
 Fundo de Investimento FICFI RF CP ENEVA  (a) 215.936 57.434 450.130 283.763
 Fundo de Investimento FIC ENEVA RF LP  (b) - 303.456 - 303.456
 CDB/Compromissadas  (b) 233.377 141.968 660.535 167.493
  452.050 502.905 1.152.266 766.884
(a) Refere-se substancialmente a cotas de fundos de investimento com alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Trata-se do Fundo de investimentos em Cotas 
de FI Multimercado Crédito Privado Eneva administrado pelo Banco Itaú, principalmente por Certificados Depósitos Bancários - 
CDBs e operações compromissadas emitidas por empresas e instituições financeiras de primeira linha, todos vinculados a taxas 
pós-fixadas e com rentabilidade média no ano sobre o DI CETIP (“CDI”) de 99,2% (taxa nominal na curva). As operações com-
promissadas, lastreadas por debêntures, registradas na CETIP ou SELIC, quando aplicável, possuem compromisso de recompra 
diária a uma taxa previamente estabelecida pelas instituições financeiras. O saldo está composto por 93% de operações compro-
missadas e 7% de CDBs em 31 de dezembro de 2018, conforme tabela abaixo:
  Controladora  Consolidado 
 2018 2017 2018 2017
CDBs 15.115 24.867 30.716 160.906 
Compromissadas 200.821 32.567 419.414 122.857 
 215.936 57.434 450.130 283.763 
(b) Representam valores investidos em CDBs e Compromissadas emitidos por instituições financeiras de primeira linha, todos vincu-
lados a taxas pós-fixadas e com rentabilidade média no ano sobre o DI CETIP (“CDI”) de 100% (taxa nominal na curva, com liquidez em 
até 90 dias e sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor). As empresas que detêm esses valores são as controladas Itaqui 
Geração de Energia S.A., Pecém II Geração de Energia S.A., Parnaíba I Geração de Energia S.A., Parnaíba II Geração de Energia 
S.A. e a própria Companhia. A Administração utiliza seus títulos para gestão de caixa, visando atender compromissos de curto prazo.
7. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
  Controladora  Consolidado 
 2018 2017 2018 2017
 Letras Financeiras do Tesouro (“LFT’s”) (a) 96.919 43.438 207.017 217.146 
 96.919 43.438 207.017 217.146
(a) LFTs são títulos pós-fixados cuja remuneração é dada pela variação da taxa SELIC diária registrada entre a data de liquidação 
da compra e a data de vencimento. Em 31 de dezembro de 2018, a carteira de LFTs da Companhia contém títulos cujos venci-
mentos ocorrem entre 2021 e 2024.
8. DEPÓSITOS VINCULADOS
   Controladora  Consolidado 
  2018 2017 2018 2017
 ICMS Carvão de Itaqui (a) - - - 75.836 
 Garantia - Fiança FINEP (b) - 12.110 - 12.110 
 Conta-Reserva de Overhaul (c) - - 27.218 - 
 Depósitos Judiciais  2.249 2.067 3.606 2.411 
 Outros Depósito Vinculados   427 60 793 1.547 
  2.676 14.237 31.617 91.904
 Circulante  2.288 14.233 2.651 15.159
 Não circulante  388 4 28.966 76.745
(a) A subsidiária Itaqui mantinha saldo de depósitos judiciais, sob a garantia de mandado de segurança, referente ao ICMS sobre 
as importações de carvão. Em 03 de abril de 2018, a Companhia protocolou a desistência da ação junto ao Tribunal de Justiça do 
Maranhão, convertendo os valores depositados ao Estado. Em contrapartida, a Companhia também efetuou a baixa das provisões 
constituídas, em montante equivalente, registradas na rubrica Impostos e contribuições a recolher. (b) A Eneva S.A. obteve, em 
março de 2018, autorização para o cancelamento da cessão fiduciária de aplicação financeira, constituída como garantia à fiança 
bancária prestada no âmbito do financiamento da FINEP para a Parnaíba Gás Natural. (c) Refere-se a depósitos realizados na 
Conta-Reserva de Overhaul, constituída em atendimento às obrigações previstas nos contratos de financiamento.
9. CONTAS A RECEBER 
O contas a receber de clientes da Companhia corresponde aos valores faturados pela venda de energia elétrica no curso normal 
das suas atividades. Inicialmente o reconhecimento é pelo valor justo e, subsequentemente, mensurado pelo custo amortizado 
com o uso do método da taxa efetiva de juros, ajustado ao valor presente deduzido da perda de crédito esperada (PCE). 
  Consolidado 
  2018 2017
 Contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (CCEAR):    
 Itaqui Geração de Energia S.A.   55.474  127.844 
 Parnaíba I Geração de Energia S.A.   75.708  162.047 
 Parnaíba II Geração de Energia S.A. (*)   71.453  42.295 
 Parnaíba III Geração de Energia S.A. (*)   -  55.348 
 Pecém II Geração de Energia S.A.   94.170  - 
 (a)  296.805 387.534 

  Consolidado 
  2018 2017
 Contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente livre:    
 Eneva Comercializadora de Energia Ltda.  226  - 
 Itaqui Geração de Energia S.A.   10.588  13.641 
 Parnaíba I Geração de Energia S.A.   3.399  38.115 
 Parnaíba II Geração de Energia S.A. (*)   6.542  45.849 
 Parnaíba III Geração de Energia S.A. (*)   -  20.997 
 Parnaíba Geração e Comercialização S.A.   14.521  - 
 Pecém II Geração de Energia S.A.   1.463  - 
  (b)  36.739 118.602 
 Contratos de comercialização de energia elétrica bilateral:    
 Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A.  (b)  6.967  19.189 
 Eneva Comercializadora de Energia Ltda.  (b)  27.700  46.485 
 Tauá Geração de Energia Ltda.   35  144 
   34.702 65.818 
 Perda de Crédito Esperada    
Perda de Crédito Esperada  (c) (10.363) (47.068)
   357.883 524.886 
(*) Em 30 de setembro de 2018, a controlada Parnaíba II Geração de Energia S.A. incorporou as subsidiárias Parnaíba III Geração 
de Energia S.A. e Parnaíba IV Geração de Energia S.A., conforme descrito na nota explicativa nº 12 - investimentos. a) A redução 
do contas a receber foi ocasionado basicamente pela redução do despacho no 4º trimestre de 2018; b) As transações de comercia-
lização de energia elétrica são liquidadas na CCEE (ambiente livre) ou negociadas no mercado Bilateral baseados em contratos de 
curto e longo prazo, tendo o valor contratual garantido por meio de fianças e aplicações; c) A Companhia avaliou suas operações 
e considerando a natureza do negócio e o perfil desses clientes, constituiu perda de crédito esperada (PCE), conforme descrito na 
nota explicativa n “3 – Apresentação das demonstrações financeiras”, item d. Abaixo está descrição dos principais saldos:

 CCEE (A) 
 Energias do 

Brasil S.A. (B) 
 Canabrava  

Energética S.A.  Total 
 Saldo em 31/12/2017 16.583 20.122 10.363 47.068 
 Reversão  (16.583)  (20.122) -  (36.705)
 Saldo em 31/12/2018 - -  10.363  10.363
(A) Refere-Se ao faturamento, que foi liquidado parcialmente. Ingressamos com pedidos de revisão junto a CCEE e o mesmo foi 
submetido a análise, concluída no exercício de 2018, baixando saldos foram baixados: A composição segue: Itaqui (R$ 77), Parna-
íba I (R$ 9.046) e Parnaíba II (R$ 7.460). (B) Em 28 de setembro de 2018, a subsidiaria Eneva Comercializadora de Energia Ltda. 
assinou termo de quitação e encerramento de cobrança de faturas em aberto com a EDP - Comercialização e Serviços de Energia 
Ltda, no montante de R$ 20.122. Abaixo vencimentos do contas a receber:
  Consolidado 
 2018 2017
 A vencer 335.002  516.538 
 Até 30 dias  22.479  4.674 
 De 31 a 60 dias  240  210 
 De 61 a 90 dias  162  123 
 De 91 a 180 dias  -  3.341
 Acima de 181 dias  10.363  47.068 
  368.246 571.954 
10. ESTOQUES
Os estoques da Companhia são essencialmente materiais ou insumos a serem consumidos ou transformados no processo de 
geração de energia. Eles são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. A mensuração dos es-
toques inclui também qualquer redução ao valor realizável líquido desses ativos. O método de avaliação dos estoques de insumos 
(principalmente carvão) é o da média ponderada móvel. 
   Consolidado 
  2018 2017
 Materiais, Suprimentos e outros (a) 31.834 24.121
 Carvão (b) 95.045 52.776
 Peças eletrônicas e mecânicas (c) 91.086 91.621
 Lubrificante e quimicos (d)  7.765 1.849
  225.730 170.367
(a) Materiais consumíveis necessários ao funcionamento das UTEs e UTG. Estão incluídos, neste saldo, os insumos Óleo 
Diesel, Cal, Gás Hidrogênio, utilizados nas térmicas a Carvão Mineral e tubos de revestimento e itens de vedação utilizados 
na UTG. (b) O Saldo composto pelo estoque de carvão mineral, adquirido pela controlada Itaqui Geração de Energia S.A. 
(R$ 50.957) e Pecém II Geração de Energia S.A. (R$ 44.088) como insumo principal na geração de energia elétrica e para 
a formação de estoque de segurança. A variação observada se explica pela consolidação de Pecém II a partir de abril de 
2018, conforme detalhado na nota explicativa n° “16 - Combinação de negócios”; (c) Saldo composto por peças eletrônicas 
e mecânicas para utilização e reposição nas operações de manutenção realizadas pela Eneva S.A. (R$ 23.831) e suas 
subsidiarias: Itaqui Geração de Energia S.A. (R$ 27.716), Parnaíba I Geração de Energia S.A. (R$ 10.433), Parnaíba II Ge-
ração de Energia S.A. (R$ 14.893), Tauá Geração de Energia (R$ 11) e Pecém II Geração de Energia (R$ 14.202). (d) Saldo 
referente a materiais químicos e lubrificantes utilizados nas operações e manutenção realizadas pela Eneva S.A. (R$ 4.218) 
e pelas controladas: Itaqui Geração de Energia S.A. (R$ 1.189), Parnaíba I Geração de Energia S.A. (R$ 210), Parnaíba II 
Geração de Energia S.A. (R$ 1.746) e Pecém II Geração de Energia (R$ 402).
11. IMPOSTOS A RECUPERAR E DIFERIDOS
Tributos a recuperar: O saldo da conta de Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL) a recuperar está representado 
a seguir:
  Controladora  Consolidado 
 2018 2017 2018 2017
 Imposto de Renda 94.437 74.670 141.982 133.578 
 Contribuição Social 16.023 531 35.403 27.922 
 110.460 75.201 177.385 161.500 
Circulante 46.632 14.546 107.391 97.063 
Não Circulante 63.828 60.655 69.994 64.437 
Os demais impostos a recuperar estão compostos por:
 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
PIS 16.994 - 18.342 19.177
COFINS 79.618 47 85.808 90.099
Outros 3.272 598 15.651 2.857
 99.884 645 119.801 112.133
Circulante 14.568 645 30.874 19.247
Não circulante 85.316 - 88.927 92.886
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia realizou a abertura dos saldos de impostos a recuperar entre Imposto de Renda, Con-
tribuição Social e outros impostos a recuperar para apresentação dos saldos. Não houve alteração nos totais dos grupos de contas. 
O mesmo procedimento foi aplicado de forma consistente para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017. As despesas de IRPJ 
e CSLL do período são reconhecidas na demonstração do resultado, exceto para transações reconhecidas diretamente no patrimô-
nio líquido. O encargo de IRPJ e a CSLL corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancial-
mente promulgadas, na data do balanço dos países em que as entidades da Companhia atuam e geram lucro tributável. A Admi-
nistração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações dos tributos sobre o lucro com relação às 
situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com 
base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O IRPJ e a CSLL corrente são apresentados líquidos, por entida-
de contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem 
o total devido na data das Demonstrações Financeiras. O IRPJ e a CSLL diferidos ativos são reconhecidos baseados nas diferenças 
temporárias entre o valor contábil e o valor fiscal dos ativos e passivos, bem como sobre o saldo dos prejuízos fiscais acumulados. 
As projeções da Companhia demonstram que os ativos fiscais diferidos serão realizados em até 10 anos. Os prejuízos fiscais não 
expiram no Brasil e a compensação é limitada a 30% do lucro fiscal do ano. Os tributos diferidos sobre o lucro são compensados 
quando existir um direito legalmente exequível sobre a mesma entidade tributável. Os ativos fiscais diferidos decorrentes de perdas 
fiscais e diferenças temporárias não são reconhecidos quando não é provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis 
contra os quais possam ser utilizadas. Impostos diferidos: Abaixo a composição dos tributos diferidos por empresa e natureza:

Consolidado
2018

Ativo Diferido Passivo Diferido Líquido
Prejuízo Fiscal/ 
Base Negativa

Diferenças 
temporárias Total (a)

Ativos avaliados  
a valor justo

Diferenças  
temporárias

Eneva (**) 246.203 15.608 261.811 78.062 (161.582) 178.291
Itaqui (***) 155.101 58.617 213.718 - (649) 213.069
Parnaíba I - 32.390 32.390 - (64.639) (32.249)
Parnaíba II (*) 79.813 5.982 85.795 - (21.661) 64.134
Comercializadora de Energia 21.851 2 21.853 - - 21.853
Eneva Participações - 36 36 - - 36
Pecém II Geração 102.325 1 102.326 - (7.248) 95.078
PGN - - - - - -
Amapari - - - - - -
Seival Geração - - - - (11.178) (11.178)
Termo Pantanal - - - - (2.047) (2.047)

605.293 112.636 717.929 78.062 (269.004) 526.987
Ativo Diferido Líquido 572.461
Passivo Diferido Líquido (45.474)
(*) Em 30 de setembro de 2018, a controlada Parnaíba II Geração de Energia S.A. incorporou as subsidiárias Parnaíba III Geração 
de Energia S.A. e Parnaiba IV Geração de Energia S.A., conforme descrito na nota explicativa nº “12 - investimentos”. (**) Em 
28 de dezembro de 2018, a Eneva S.A. incorporou a subsidiaria Parnaíba Gás Natural, conforme descrito na nota explicativa nº 
“1 - Contexto Operacional”. (***) Em 2018, houve incremento de IRPJ/CSL diferidos ativos devidos as alterações na projeção de
recuperabilidade dos referidos ativos. Consolidado
 2017
 Ativo Diferido Passivo Diferido Líquido

 
Prejuízo Fiscal/  
Base Negativa

Diferenças  
temporárias Total

Diferenças  
temporárias  

 Eneva S.A. - 182 182 (200.156) (199.974)
 Itaqui 121.803 70.389 192.192 (649) 191.543
 Parnaíba I - 35.028 35.028 (58.659) (23.631)
 Parnaíba III - 555 555 (10.960) (10.405)
 Parnaíba IV - - - (1.857) (1.857)
 Comercializadora de Energia 21.851 7 21.858 - 21.858
 Parnaíba II 92.533 5.988 98.521 - 98.521
 PGN 31.808 14.085 45.893 - 45.893
 Amapari - - - (1.165) (1.165)
 Seival Geração - - - (11.178) (11.178)
 Termo Pantanal - - - (2.047) (2.047)
 267.995 126.234 394.229 (286.671) 107.558
 Ativo Diferido de IRPJ/CSL Líquido 357.815
 Passivo Diferido de IRPJ/CSL Líquido (250.257)
(a) Com base na estimativa de geração de lucros tributáveis futuros, através de suas controladas, segue abaixo demonstrativo da 
projeção de expectativa de realização do IR/CS diferido para o ano de 2019 e para os próximos anos:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 a 2026 2027 e 2028 Total
Expectativa de realização anual dos  
 impostos diferidos 68.557 60.850 76.489 75.528 70.200 190.767 175.538 717.929
Abaixo a composição das diferenças temporárias por natureza: 2018 2017
Provisões 29.391 32.692
PIS e COFINS liminar 119 119
Gastos pré-operacionais - RTT (1) 83.126 93.423
Ativo - diferenças temporárias 112.636 126.234
(1) Constituídos sobre saldo de gastos pré-operacionais que, por conta do Regime Tributário de Transição, passaram a ser contro-
lados na Parte B do Lalur e consequentemente, estão sendo excluídos para fins de determinação do lucro real, desde o inicio das 
operações, em quotas fixas mensais e no prazo máximo de 10 anos.
 2018 2017
Depreciação Acelerada 94.198 73.290
Ganho por Compra Vantajosa 110.836 64.741
Mais-Valia de ativos 31.431 135.233
Ajuste a Valor Justo 32.539 13.407
Passivo - diferenças temporárias 269.004 286.671
Em 31 de dezembro de 2018, os tributos calculados sobre o lucro líquido compreendem o IRPJ (alíquota de 15% e adicional de 
10%) e a CSL (alíquota de 9%). A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa 
de Imposto de Renda e Contribuição Social é demonstrada como segue:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Resultado do exercício antes do IRPJ/CSLL 547.124 95.316 613.759 185.054
Alíquota nominal - % 34% 34% 34% 34%
IRPJ/CSLL à alíquota nominal (186.022) (32.407) (208.678) (62.918)
Resultado de equivalência patrimonial 183.712 90.932 (3.020) (8.966)
Diferenças permanentes (2.394) (16.103) (6.755) (4.489)
Ativo fiscal não constituído (e) (54.155) (42.240) 12.086 (71.461)



n Monitor Mercantil 34 Financeiro Sexta-feira, 29 de março de 2019

ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Redução Benefício SUDENE e PAT (a) - - 63.013 56.640
Baixa Do Diferido sobre Prejuizo Fiscal/Base Negativa - - (23.589) -
Baixa do Diferido Passivo sobre Mais-Valia (d) 153.405 - 153.405 -
Constituição do diferido (b) 246.203 - 288.003 -
Imposto de Renda e Contribuição Social no resultado 340.749 182 274.465 (91.194)
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social corrente - - (35.912) (49.494)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos (c) 340.749 182 310.377 (41.700)
Total 340.749 182 274.465 (91.194)
Alíquota efetiva (62,28%) (0,19%) (44,72%) 49,28%
(a) O valor mais expressivo se refere ao benefício fiscal regional concedido pelas entidades governamentais do Brasil, que resul-
tam em redução de até 75% do IRPJ, no período de 10 anos. (b) Em Dez/2018, foi constituido IRPJ/CSL diferido ativo sobre parte 
dos prejuízos fiscais acumulados da holding que poderão ser compensados com os resultados tributários do upstream a partir de 
2019. (c) Foram reconhecidos tributos diferidos ativos decorrentes de prejuízos fiscais e bases negativas de Contribuição Social 
reconhecidos, considerando a análise dos resultados futuros, fundamentada por projeções econômico-financeiras, elaboradas com 
base em premissas internas e em cenários macroeconômicos, comerciais e tributários cuja a realização da-se em um prazo má-
ximo de 10 anos. (d) Baixa do passivo de IRPJ/CSL diferidos constituídos em 2016 sobre direito de uso (Mais-valia) dos contratos 
de concessão, surgidos na aquisição de controle da Parnaíba Gás Natural. A baixa deu-se por decorrência da incorporação desta 
empresa, conforme apresentado na nota nº “1 - Contexto Operacional”, em 28 de dezembro de 2018. (e) Refere-se a parcela de 
impostos diferidos de controladas que não foi registrada devido à incerteza quanto a sua recuperação.
 Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Prejuízo Fiscal/Base Negativa (289.541) (508.713) (488.138) (691.898)
Diferenças Temporárias (52.488) (33.827) (56.008) (63.666)

(342.029) (542.540) (544.146) (755.564)
12. INVESTIMENTOS
12.1 Composição dos saldos:
 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Participações societárias 3.716.465 5.434.016 3.865 323.731
Adiantamento para futuro aumento de capital 1.937 - - -
Futura aquisição de investimento 95 95 - 95
 3.718.497 5.434.111 3.865 323.826
12.2 Participações societárias:
 Participação Societária
 2018 2017
 Controladas diretas: 
 Amapari Energia S.A. 51,00% 51,00%
 Azulão Geração de Energia S.A. 99,90% -
 Centrais Térmicas São Marcos S.A. 99,90% -
 Eneva Participações S.A. 100,00% 100,00%
 Itaqui Geração de Energia S.A 100,00% 100,00%
 MPX Energia GMBH 100,00% 100,00%
 Parnaíba B.V. 100,00% 100,00%
 Parnaíba Gás Natural S.A. - 100,00%
 Parnaíba I Geração de Energia S.A 100,00% 100,00%
 Parnaíba II Geração de Energia S.A. 88,85% 100,00%
 Pecém II Participações S.A 100,00% 50,00%
 Termopantanal Participações Ltda. 66,67% 66,67%
 Controladas indiretas:
 Eneva Comercializadora de Energia Ltda. 100,00% 100,00%
 MPX Chile Holding Ltda. 50,00% 50,00%
 Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. 30,00% 30,00%
 Parnaíba III Geração de Energia S.A. - 30,00%
 Parnaíba IV Geração de Energia S.A. - 9,63%
 Parnaíba Participações S.A. - 50,00%
 Pecém II Geração de Energia S.A. 50,00% 50,00%
 Seival Geração de Energia Ltda. (1) 100,00% 100,00%
 SPE’s Ventos 100,00% 100,00%
 Sul Geração Energia Ltda. (1) 50,00% 50,00%
 Tauá Geração de Energia Ltda. 100,00% 100,00%
 Termopantanal Ltda. 66,67% 66,67%
 Controladas em Conjunto:
 MABE Construção e Administração de Projetos Ltda. 50,00% 50,00%
 PO&M - Pecém Operação e Manutenção de Geração Elétrica S.A. 50,00% 50,00%
 Porto do Pecém Transportadora de Minérios S.A. 50,00% 50,00%
 Coligadas:
 Seival Sul Mineração Ltda. (1) 30,00% 30,00%
(1) A Companhia colocou como disponível para venda a totalidade de participação nas sociedades Seival Geração de Energia 
Ltda., Sul Geração de Energia Ltda. e Seival Sul Mineração S.A., conforme descrito na nota explicativa nº “4. Resumo das princi-
pais prátcas e políticas contábeis”, item 4.5.
As participações societárias da Companhia incluem as controladas (diretas e indiretas), controladas em conjunto e as coligadas. 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os saldos dos principais grupos de contas das investidas são os seguintes:
 2018

 

Ativo  
circu-
lante

Ativo  
não circu-

lante
Passivo  

circulante

Passivo  
não cir-
culante

Patri-
mônio 
líquido Resultado

Controladas (diretas e indiretas) 
 Amapari Energia S.A. 4.890 1.166 31.198 2.174 (27.316) 715
 Azulão Geração de Energia S.A 3 10 1 11 1 (11)
 Centrais Eletricas são Marcos 1 - - - 1 -
 Eneva Comercializadora de Energia Ltda 62.732 41.086 41.864 8.200 53.754 (11.244)
 Eneva Participações S.A. 14.589 41.460 35.150 126.925 (106.026) (14.959)
 Itaqui Geração de Energia S.A. 312.572 2.182.141 208.106 960.611 1.325.996 74.145
 MPX Energia GMBH 398 - - - 398 -
 Parnaíba B.V. 20.697 145.574 74.007 - 92.264 (99)
 Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. 70.599 4.515 44.184 146.556 (115.626) (39.709)
 Parnaíba I Geração de Energia S.A 316.542 1.073.156 110.205 967.111 312.382 71.543
 Parnaíba II Geração de Energia S.A. 490.980 1.740.684 156.990 1.212.931 861.743 121.121
 Pecém II Geração de Energia S.A 250.055 1.830.388 204.945 893.553 981.945 108.213
 Pecém II Participações S.A 11 1.972 497 3.420 (1.934) 108.183
 SPE´s Ventos 1 1.970 45 461 1.465 (776)
 Seival Geração de Energia Ltda 3 - 3 - - (71)
 Sul Geração de Energia Ltda. - 13.391 97 1.014 12.280 (78)
 Termopantanal Ltda. 10 7.464 1 9.731 (2.258) -
 Termopantanal Participações Ltda. 10 400 1 2.726 (2.317) -
 Tauá Geração de Energia Ltda 132 7.565 479 1.398 5.820 (1.169)
Controladas em Conjunto
 MABE Construção e Administração de Projetos Ltda. 78.854 10.675 19.033 86.210 (15.714) (7.166)
 PO&M - Pecém Operação e Manutenção de 
Geração Elétrica S.A. 7.489 420 3.274 - 4.635 955
 Porto do Pecém Transportadora de Minérios S.A. 15.033 2.841 9.366 - 8.508 1.327
Coligadas
 Seival Sul Mineração Ltda. 18.851 109.337 2.868 130.931 (5.611) (18.388)
(i) Conforme demonstrado no organograma da Companhia, apresentado na nota explicativa n° “1. Contexto operacional”, a Eneva 
S.A. possui participação direta nessas subsidiárias e também participação indireta, através da controlada Eneva Participações S.A.. 
Nos quadros acima, demonstramos o percentual de participação de 100%, considerando a participação final da Companhia.
 2017

 
Ativo cir-

culante
Ativo não 
circulante

Passivo 
circulante

Passivo 
não cir-
culante

Patri-
mônio 
líquido Resultado

Controladas (diretas e indiretas) 
Amapari Energia S.A. 6.883 1.749 32.923 3.738 (28.029) (3.343)
Eneva Comercializadora de Energia Ltda 54.049 70.180 51.635 7.597 64.997 (8.277)
ENEVA Participações S.A. 3.265 248.972 10.484 44.729 197.024 2.329
Itaqui Geração de Energia S.A. 291.244 2.362.267 330.682 1.378.679 944.150 (70.372)
MPX Energia GMBH 398 - - - 398 -
Parnaíba B.V. 13.603 126.196 61.563 - 78.236 186
Parnaíba Gás Natural S.A 436.733 2.335.246 449.645 688.321 1.634.013 77.628
Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A (i) 45.007 16.628 70.447 67.104 (75.916) (16.503)
Parnaíba I Geração de Energia S.A 328.381 1.134.132 196.279 628.203 638.031 131.379
Parnaíba II Geração de Energia S.A. 163.976 1.371.230 60.123 675.979 799.104 86.173
Parnaíba III Geração de Energia S.A (i) 172.485 276.501 52.976 150.126 245.884 60.533
Parnaíba IV Geração de Energia S.A (i) 7.187 251.412 18.294 219.161 21.144 3.445
Parnaíba Participações S.A. (i) 1.949 253.601 4.312 53.309 197.929 33.518
SPE´s Ventos 41 2.063 29 477 1.598 (719)
Sul Geração de Energia Ltda. (i) - 13.391 348 1.035 12.008 (1.050)
Termopantanal Participações Ltda. 9 400 1 2.726 (2.318) -
Tauá Geração de Energia Ltda 358 7.875 445 1.614 6.174 (1.147)
Controladas em Conjunto
MABE Construção e Administração de Projetos Ltda. 78.918 9.341 19.994 76.813 (8.548) (7.103)
Pecém II Participações S.A 473 655.166 555 3.471 651.613 (37.622)
PO&M - Pecém Operação e Manutenção de Geração
 Elétrica S.A. 6.895 271 3.322 3.839 5 897
Porto do Pecém Transportadora de Minérios S.A. 18.148 704 11.418 934 6.500 507
Coligadas
Seival Sul Mineração Ltda. 5.597 96.817 4.769 84.873 12.772 (13.504)
Investimentos
O saldo das participações societárias no grupo de investimentos está apresentado a seguir:
 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Investimentos - valor patrimonial (a) 3.676.877 4.745.848 3.865 323.826
Menos valia de ativos (b) (140.151) 471.470 - -
Direito de uso (c) 181.771 216.793 - -
 3.718.497 5.434.111 3.865 323.826

(a) Mutação do Investimento - valor patrimonial: 

Investimentos %
Saldo em 

31/12/2017

Aquisição 
de Partici-

pação

Integrali-
zação de 

capital

Redução 
de Capi-

tal Social Afac
Equiva-

lência

Investimento  
disponivel  

para venda

Dividendos  
e JSCP -  

Declarados *

Transfê-
rencia de 

ações
Incor- 

poração

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial
Ajuste de 

 investimento
Saldo em 

31/12/2018
 Azulão Geração de Energia S.A. 99,90% - - 1 - 13 (13) - - - - - - 1
 Eneva Participações S.A. (ii) (iii) 100,00% 261.411 - - (73.559) 1.710 (14.938) - - - 25.528 - (27) 200.125
 Futura aquisição de investimento - 95 - - - - - - - - - - - 95
 Itaqui Geração de Energia S.A. 100,00% 944.150 - 307.701 - - 70.228 - - - - - - 1.322.079
 MPX ENERGIA GMBH 100,00% 398 - - - - - - - - - - - 398
 Parnaíba B.V. 100,00% 79.513 - 343 - - (99) - - - - 16.158 (3.652) 92.263
 Parnaíba Gás Natural S.A. (iv) (*) 100,00% 1.516.652 - 671.850 - - 168.089 - - - (2.474.711) 1.802 116.318 -
 Parnaíba I Geração de Energia S.A. 100,00% 638.032 - - (356.850) - 71.543 - (40.427) - - 85 - 312.383
 Parnaíba II Geração de Energia S.A. 88,85% 799.104 - 84.925 (279.882) - 125.118 - - (109.444) 145.993 - (155) 765.659
 Parnaíba III Geração de Energia S.A. (iii) (*) 30,00% 73.989 - - (32.973) - 6.747 - (14.637) - (33.126) - - -
 Parnaíba IV Geração de Energia S.A. (*) 9,60% 1.969 - - - - 1.457 - - - (3.426) - - -
 Parnaíba Participações S.A. (iii) (*) 50,00% 100.703 - 145 (71.822) - (1.759) - (1.739) - (25.528) - - -
 Pecém II Participações S.A. 50,00% 316.745 333.239 220.000 - 214 109.812 - - - - - - 980.010
 Porto do Pecém Transportadora de Minérios S.A. 50,00% 3.250 - - - - 365 - - - - - - 3.615
 Seival Sul Mineração Ltda. 30,00% 3.831 - - - - - (3.831) - - - - - -
 Sul Geração de Energia Ltda. 50,00% 6.004 - - - - (39) (5.965) - - - - - -
 Pecém Oper. e Manutenção de Ger. Elétrica S.A. 50,00% 2 - - - - 247 - - - - - - 249
 4.745.848 333.239 1.284.965 (815.086) 1.937 536.758 (9.796) (56.803) (109.444) (2.365.270) 18.045 112.484 3.676.877
*Movimentação de Dividendos e JSCP em 31 de dezembro de 2018:
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JSCP) declarados 56.803
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JSCP) recebidos no Exercício (49.588)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JSCP) a receber 7.215
b) Composição dos ativos tangíveis e intangíveis:
 Controladora
 2018 2017
 Eneva S.A. (1) - 471.470
 Pecém II Participações S.A (2) (140.151) -
 (140.151) 471.470
(1) Este saldo refere-se ao contrato de concessão para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. O 
direito de uso tem um prazo de vida útil definida de 24 anos e sua amortização é de 4,0812% a.a.. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018, foi apurada a amortização no montante de R$5.070.
(2) Este valor reflete a remensuração a valor justo dos ativos e passivos identificados na combinação de negócios relativa à tran-
sação de quisição de controle de PECEM II Participações (veja Nota 16 - Combinação de Negócios” para maiores explicações). 
Os ativos e passivos impactados pela mencionada avaliação são os seguintes: (i) acréscimo de R$89,012 no valor das máquinas 
e equipamentos; (ii) Refere-se à avaliação a valor justo das contingências da subsidiária adquirida, que representou um acréscimo 
de R$3.000; (iii) incremento de ativos indenizatórios, que representou total de R$1,812; (iv) decréscimo de R$3,573 no saldo de 
estoque de carvão; (v) acréscimo de R$3,233 no saldo de obrigações com P&D e (vi) decréscimo de R$229,594 no total relativo 
aos ativos de edificações e benfeitorias).
c) Composição do direito de uso: Controladora
 2018 2017
Itaqui Ger. de Energia S.A. (i) 12.616 13.127
Parnaíba II Ger. de Energia S.A. (ii) 42.769 -
Parnaíba III Ger. de Energia S.A. (ii) - 35.436
Parnaíba IV Geração de Energia S.A (ii) - 11.786
Parnaíba Gás Natural S.A. (iii) - 30.058
Eneva Participações S.A. (iv) 126.386 126.386
 181.771 216.793
(i) O direito de uso foi gerado na permuta de 50% das ações da Porto do Pecém Geração de Energia por 100% das ações de Itaqui 
Ger. de Energia. A transação ocorreu em 2008 junto a EDP Energias do Brasil. O direito de uso é realizado na mesma proporção 
da vida útil do CCEAR de Itaqui. Sua vida útil é de 30 anos, e amortização é de 3,3048% a.a.. (ii) O direito de uso gerado teve 
origem na aquisição de 30% de Parnaíba III Geração de Energia S.A., Parnaíba Geração e Comercialização de Energia e Parnaíba 
IV Geração de Energia S.A. durante o aumento de capital realizado em novembro de 2015, conforme o plano de Recuperação 
Judicial. O direito de uso referente as aquisições de Parnaíba III estão associadas aos CCEAR, dessa forma o ágio é caracterizado 
por ter sua vida útil definida e com isso o mesmo é amortizado e testado pelo menos uma vez ao ano ou quando houver indícios de 
perda de seu valor recuperável. A sua vida útil é de 11 anos, gerando uma amortização anual de 9,0226% a.a.. Em consequência 
do plano de restruturação societária da Companhia, todo o ativo de Parnaíba III Geração de Energia S.A. e Parnaíba IV Geração 
de Energia S.A.foi integralizado na subsidiária Parnaíba II Geração de Energia S.A., e será objeto de avaliação da recuperabilidade 
do ativo pelo menos uma vez ao ano. (iii) O ativo foi gerado pela operação de aquisição da BPMB Parnaíba S.A., em 2015. Após 
finalizado o processo de incorporação da Parnaíba Gás Natural (sucessora da BPMB Parnaíba S.A.), pela Eneva S.A., esse ativo 
foi realizado no processo de liquidação de saldos intercomany; (iv) A mais-valia gerada na aquisição de 50% de participação da 
Eneva Participações tem origem do seu investimento em outras sociedades. Dessa forma a vida útil da mais-valia é classificada 
como indefinida e por tanto a sua realização se da no momento da baixa por alienação ou perda dos investimentos mantidos na 
investida. Na hipótese da investida reconhecer perdas por redução ao seu valor recuperável sobre os ativos que originaram a mais-
-valia, isso enseja revisão na sistemática de realização da mais-valia correspondente. Principais movimentações societárias do 
exercício: 1) Aquisição de 50% de Pecém II Participações S.A.: Em 16 de abril de 2018, foi concluída a aquisição da totalidade 
da participação societária (50%, os demais 50% já pertenciam a Eneva S.A.) da Uniper Holding GmbH em Pecém II Participações 
S.A., acionista única de Pecém II Geração de Energia S.A., conforme nota explicativa nº “16 - Combinação de negócios”. Conse-
quentemente, a partir de abril de 2018 os saldos de Pecém II Participações passaram a fazer parte das demonstrações contábeis 
consolidadas da Eneva S.A.. 2) Incorporação de Parnaíba III Geração de Energia S.A. e Parnaíba IV Geração de Energia S.A.: 
Em 30 de setembro de 2018, a controlada Parnaíba II Geração de Energia S.A. efetuou a incorporação do acervo líquido contábil 
das empresas Parnaíba III Geração de Energia S.A. e Parnaíba IV Geração de Energia S.A.. Estas incorporações foram necessá-
rias para propiciar a reorganização societária do grupo Eneva S.A.. As sócias quotistas aprovaram a incorporação das entidades 
adotando-se como base de tal operação, para fins econômicos e fiscais, a data de 30 de setembro de 2018. Como resultado da 
incorporações, os elementos ativos e passivos das entidades incorporadas foram transferidos ao patrimônio da Parnaíba II Ge-
ração de Energia S.A., resultando em um aumento de capital no montante de R$141.216, através da emissão de 141.216 novas 
quotas, com valor nominal de R$1,00 cada uma, passando o capital social da Parnaíba II Geração de Energia S.A de R$928.350 
para R$1.069.566. A incorporação se deu pelo valor de livros das sociedades e não gerou ágio. 3) Incorporação de Parnaíba Gás 
Natural e Parnaíba Participações: Em 28 de dezembro de 2018, a Eneva incorporou o acervo líquido da Parnaíba Gás Natural. A 
transação de incorporação de PGN está detalhada na nota explicativa nº “1 - Contexto Operacional”. Também, na mesma data foi 
incorporado o acervo líquido da Parnaíba Participações pela Eneva Participações. Como resultado da operação de incorporação 

de Parnaíba Participações, os elementos ativos e passivos da entidade incorporada foram transferidos ao patrimônio da Eneva 
Participações S.A., resultando em um aumento de capital no montante de R$28.296, através da emissão de 28.296 novas ações, 
com valor nominal de R$1,00 cada uma, passando o capital social da Eneva Participações S.A. de R$279.704 para R$308.000. 
12.3 Composição do Resultado de Equivalência Patrimonial:

Composição do Resultado de Equivalência Patrimonial
 2018 2017
Resultado de Equivalência Patrimonial 536.758 267.744
Resultado de Passivo a Descoberto (19.415) (11.222)
Amortização de Mais Valia (28.162) (32.786)
 489.181 223.736
12.4 Composição da participação de acionistas não controladores: A seguir a composição da participação de acionistas não 
controladores no patrimônio e no resultado das investidas em 31 de dezembro de 2018:
 Atribuído aos não controladores
 2018 2017

Investimentos Participação
Patrimônio 

líquido Resultado
Patrimônio 

Líquido Resultado
Patrimônio 

Líquido Resultado
Amapari Energia S.A. 49,00% (27.316) 715 (13.385) 350 (13.735) (1.638)
Termopantanal Participações 33,33% (2.318) - (773) - (773) -
Total (14.158) 350 (14.508) (1.638)
12.5 Passivo a Descoberto: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o saldo do investimento com as controladas do grupo Eneva 
encontra-se classificado no passivo não circulante na conta de passivo a descoberto, tendo em vista o patrimônio líquido negativo 
de algumas empresas, caracterizado como obrigação construtiva para a Companhia. Abaixo apresentamos a composição do saldo 
no exercício:
 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Passivo a descoberto (A) (50.162) (42.885) - (4.273)
Mais valia de ativos (*) 10.942 11.406 - -
 (39.220) (31.479) - (4.273)
(*) Gerado na operação de combinação de negócios ocorrida em novembro de 2015 para a produção independente de energia 
entre as empresas Parnaíba IV Geração de Energia S.A. e Parnaíba Comercialização e Geração de Energia S.A.. Cabe destacar 
que no processo de reestruturação societária do grupo Eneva, ambas as empresas foram incorporadas por Parnaíba II e Eneva 
Participações, respectivamente.
(A) Mutação do Passivo a Descoberto:

Empresa 

Saldo 
em 

2017

Trans-
ferência 

para Mútu-
os (i)

Provisão 
p/passivo 
a desco-

berto

Passivo a 
descoberto 

destinado para 
venda

Saldo 
em 

2018
 Amapari Energia S.A. (14.291) - 363 - (13.928)
 MABE Construção e Administração de Projetos Ltda (4.273) 7.857 (3.584) - -
 Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. (22.775) - (11.913) - (34.688)
 Pecém Operação e Manutenção de Geração Elétrica S.A. - - - - -
 Seival Sul Mineração - - (4.281) 4.281 -
 Termopantanal Participações Ltda (1.546) - - - (1.546)
 (42.885) 7.857 (19.415) 4.281 (50.162)
(i) O saldo foi reclassificado para o mútuo mantido entre a Eneva e a controlada em conjunto Mabe, sendo esse uma extensão do 
investimento, estando em conformidade com a norma técnica CPC 18 (R2) (IAS 28) - Investimento em Coligada, em Controlada e 
em Empreendimento Controlado em Conjunto).

Empresa Saldo em 2016
Provisão para 

passivo a descoberto Saldo em 2017
Açu II Geração de Energia S.A. (279) 279 -
Amapari Energia S.A. (12.586) (1.705) (14.291)
Eneva Desenvolvimento (350) 350 -
Eneva Investimentos (10) 10 -
MABE Construção e Administração de Projetos Ltda (722) (3.551) (4.273)
Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. (17.824) (4.951) (22.775)
Parnaíba IV Geração de Energia S.A. (5.008) 5.008 -
Pecém Operação e Manutenção S.A. (447) 447 -
Seival Participações S.A. (11.985) 11.985 -
Termopantanal Participações Ltda (1.546) - (1.546)
UTE Porto do Açu Energia S.A. (200) 200 -
 (50.957) 8.072 (42.885)

13. IMOBILIZADO
 Composição dos saldos: Consolidado

31/12/2018

 Terrenos
Edificações, Obras 
 Civis Benfeitorias

Máquinas e 
 Equipamentos

Equipamento 
 de Informática Veículos

Móveis 
 e Utensílios Imobilizado E&P

Provisão para 
 perda Impairment

Imobilizado 
 em Curso Total

 Taxa de depreciação %
Depreciação de  

unidades de produção
 Custo 
 Saldo em 31/12/2017 10.575 2.959.698 2.778.075 8.723 2.972 12.737 2.919.116 (528.553) 76.169 8.239.512
 Adições - 3.331 6.129 848 183 820 27.881 - 212.268 251.460
 Adições Pecém II (*) - 1.000.743 1.595.409 1.280 63 952 - - 40.958 2.639.405
 Movimentação MTM - - - - - - - - (74) (74)
 Adições ajuste a valor de mercado - Pecém II (*) - - 94.052 - - - - - - 94.052
 Baixas - (16) (11.773) - - (6) - - (4.374) (16.169)
 Baixa ajuste a valor de mercado - Pecém II (*) - (229.594) - - - - - - - (229.594)
 Poço Seco (**) - - - - - - - - (38.175) (38.175)
 Juros Capitalizados - - - - - - - - 418 418
 Adiantamento Fornecedor - - - - - - - - (22) (22)
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