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

Itens de Imobilizado Range de depreciação
Edificações e benfeitorias 25 a 30 anos
Equipamentos de informática 6 anos
Máquinas e equipamentos 5 a 36 anos
Móveis e Utensílios 16 anos
Veículos 7 anos
Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido 
de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos que são 
diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui: • O custo de materiais 
e mão de obra direta; • Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condições necessárias para que esses sejam capa-
zes de operar da forma pretendida pela Administração; • Os custos de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos 
estão localizados; e • Custos de empréstimos obtidos para a construção de ativos qualificáveis. 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. Custos subsequentes: Gastos subsequentes são capita-
lizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados com esses gastos sejam auferidos pela Companhia. 
Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado. Depreciação imobilizado de Geração: Itens do ativo 
imobilizado de Geração são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica estimada de 
cada componente, a partir do início de sua operação. Depreciação do imobilizado na fase de E xploração e Produção - (E&P): 
O imobilizado de E&P é depreciado a partir da declaração de comercialidade e início da produção, pelo método de unidades produ-
zidas. Anualmente, o volume de reservas 2P de cada campo é certificado por empresa de classe internacional, e com base nessas 
informações a Companhia mantém seus registros de depreciação por unidades produzidas. Abaixo quadro resumo:
Campo Gavião Real 2018 2017
 Volume recuperável em bilhões m³ (*) 9,6300 8,7980
 Produção do campo acumulada em bilhões de m³ 6,5367 6,2080
 Total 3,0933 2,5900
 Campo Gavião Vermelho 
 Volume recuperável em bilhões m³ (*) 2,2400 2,1230
 Produção do campo acumulada em bilhões de m³ 0,8882 0,7420
 Total 1,3518 1,3810
 Campo Gavião Branco
 Volume recuperável em bilhões m³ (*) 6,9290 6,1760
 Produção do campo acumulada em bilhões de m³ 1,9950 1,4190
 Total 4,9340 4,7570
 Campo Gavião Caboclo
 Volume recuperável em bilhões m³ (*) 4,7190 4,1550
 Produção do campo acumulada em bilhões de m³ 0,4912 0,0660
 Total 4,2278 4,0890
 Campo Gavião Azul
 Volume recuperável em bilhões m³ (*) 0,9680 0,9360
 Produção do campo acumulada em bilhões de m³ 0,0153 0,0060
 Total 0,9527 0,9300
Em 09 de janeiro de 2019, a consultoria independente Gaffney, Cline & Associates, Inc (GCA) emitiu novo relatório Executivo de 
Auditoria das Reservas de Gás Natural dos oito campos declarados comerciais no Parque dos Gaviões, na Bacia do Parnaíba e 
um campo na Bacia do Amazonas. Segundo os critérios do Petroleum Resources Management System (PMRS), A GCA certificou 
as reservas de gás natural da PGN, na Bacia do Parnaíba, conforme a Tabela 1 abaixo:
Reservas de Gás Natural dos Oito Campos da Bacia do Parnaíba e Um Campo da Bacia do Amazonas

 Categoria das  
Reservas

Volume Brutos de Gás dos Campos 
 (100% WI) (Bm³)

Reservas de Gás da Eneva 
 (100% WI) (Bm³)

 Provada Desenvolvida 13,4 13,2
 Provada Não desenvolvida 8,9 8,7
 Total (1P) 22,3 21,9
 2P 25,5 25,0
 3P 29,0 28,4
Reservas Provadas - são reservas que podem ser produzidas com alto nível de garantia. Reservas não provadas - são baseadas 
em dados geológicos e de engenharia semelhantes aos usados para calcular reservas provadas, devido a incertezas técnicas, 
contratuais ou regulatórias, não são consideradas reservas provadas. Reservas desenvolvidas - são aquelas onde os investimen-
tos necessários à implantação das instalações para a produção de já foram executadas. Não desenvolvidas - são aquelas em que 
todo o plano de desenvolvimento necessita ser implantado. Os níveis de garatia de produção, subdivide-se em: 1P - Alto nível 
de garantia de produção; 2P - Reservas prováveis de produção, atribuíveis 50% no nível de garantia; 3P - Reservas possíveis de 
produção, atribuíveis 10% no nível de garantia. Avaliação de impairment: Segundo o pronunciamento técnico CPC 01 (IAS 36) 
- Redução ao valor recuperável de ativos, a entidade deve avaliar a cada reporting period, se existem indicações de uma possível 
desvalorização no valor do ativo (imobilizado e intangível). Se houver alguma evidência, deve-se calcular o seu valor recuperável, 
este que é determinado pela maior importância monetária entre o valor líquido de venda e seu valor em uso. A Companhia avalia 
que cada usina de Geração Térmica (Gás e Carvão) e a unidade de produção de Gás Natural constituem as Unidades Geradoras 
de Caixa que foram avaliadas para fins de recuperabilidade. Na avaliação de recuperabilidade das Unidades Geradoras de Caixa 
(UGC) é utilizado o método do Valor em Uso (*), a partir de projeções de fluxo de caixa que consideram as seguintes premissas-
-chave: (*) O Valor em Uso contempla sinergias que não são capturadas pelo Valor Justo Líquido de Despesas de Venda. Portanto, 
quando há impairment, o Valor em Uso é superior ao Valor Justo Líquido de Despesas de Venda. Abordagem: Projetaram-se 
fluxos de caixa operacionais, expressos em termos nominais (considerando os efeitos inflacionários da economia) e apresentados 
em moeda corrente, Reais (R$). Prazo: A projeção inicia-se em 2018 e se estende até o período final de autorização das unidades 
geradoras de caixa (2043). Nos ativos de geração de energia a vida útil está definida pela capacidade operacional das plantas e 
pelo período de outorga vigente concedido pela União. As Usinas possuem contratos de venda de energia no ambiente regulado 
(CCEAR) assinados por cada UGC com prazo de 15 anos a 20 anos, encerrando em 2026 (Itaqui), 2027 (Pecém, Parnaíba I e III) 
e 2035 (Parnaíba II). Para o período complementar que se estende até a finalização do período de projeção (2043), assumiu-se a 
contratação em Ambiente de Comercialização Livre (ACL), através de contratos bilaterais. Desta forma, o contrato bilateral gera 
remuneração fixa pela potência contratada. No entanto, as regras de despacho de acordo com a ordem de mérito também são 
aplicáveis nessa modalidade. Dessa forma, para o atendimento físico da potência contratada o volume de energia não despachado 
é adquirido no mercado livre de curto prazo. Para os ativos de produção de gás natural, o prazo de projeção está atrelado a capa-
cidade operacional das plantas a gás e ao volume de reservas existentes. A unidade de produção de gás natural da Companhia, 
possui programa contínuo de prospecção, exploração e desenvolvimento de campos com o objetivo de gerar e/ou recompor o 
portfólio de reservas, mantendo assim as condições operacionais de fornecimento de gás natural para as usinas até o período de 
projeção. Preço de venda: A referência utilizada são as condições contratuais atuais até o final da vida útil dos ativos, indexados 
pela inflação (IPCA). A parcela de custo de combustível da receita variável é indexada pelos índices de preço de commodities 
definidos no momento do leilão. Despacho: A curva de despacho utilizada no ciclo orçamentário leva em consideração dados 
macroeconômicos e a conjuntura estrutural do setor. CAPEX de manutenção e Overhaul: Foram projetados investimentos em 
manutenção de acordo com o ciclo orçamentário, indexados pela Inflação (IPCA). Tratam-se de dispêndios que se comportam de 
forma linear ao longo dos anos, exceto para os gastos com “overhaul” que ocorrem a cada ciclo de 32 mil horas. Taxa de descon-
to: A Companhia aplica a abordagem do Custo Médio Ponderado de Capital (CPMC) em termos nominais, considerando efeitos 
inflacionário, conforme abaixo:
 Eneva Itaqui Pecém II Participações Parnaíba I Parnaíba II
CMPC nominal (pós tax) 12,3% 9,1% 9,1% 9,5% 9,3%
CMPC nominal (pré tax) 11,8% 9,0% 9,4% 11,9% 10,3%
As taxas acima apresentadas foram ajustadas ao longo da projeção, considerando a evolução da estrutura de endividamento 
específica de cada Unidade geradora de caixa “UGC” e também a evolução da alíquota de impostos e das premissas de inflação.
14. INTANGÍVEL 
Composição dos saldos - Intangível:

Consolidado
2018

Licenças 
e Sof-

tware de 
Informá-

tica

Intangí-
vel de 

E&P
Direito 
de Uso

Outorgas 
e CCE-

ARs

Contra-
tos de 
Direito 

de Explo-
ração

Direito 
de uso 

na Aqui-
sição de 
Investi-
mentos

Direito 
de uso 

de ativos 
com a 

vida útil 
indefinida

Bônus 
de assi-

natura

Intan-
gível 

em 
curso Total

 Tx Amortização % a.a. 20
 Custo 
 Saldo em 31/12/2017 88.532 278.755 80.169 183.448 307.081 144.528 64.386 340.996 642 1.488.537
 Adições 1.239 - - - - - - - 3.385 4.624
 Adições Aquisição Con-
trolada (Pecém II) (*) 1.137 - - - - - - - - 1.137
 Adições Campo Azulão - - - - - - - 197.650 - 197.650
 Baixas - - - - - (28.498) - - - (28.498)
 Custo Rodada 14 - - - - - - - - 1.858 1.858
 Saldo em 31/12/2018 90.908 278.755 80.169 183.448 307.081 116.030 64.386 538.646 5.885 1.665.308
 Amortização 
 Saldo em 31/12/2017 (24.350) (2.550) (12.473) (49.980) (17.746) (43.681) - (18.316) - (169.096)
 Adições (5.548) (5.484) (5.276) (12.224) (20.280) (6.402) - (4.202) - (59.416)
 Adições Aquisição Con-
trolada (Pecém II) (*) (376) - - - - - - - - (376)
 Baixa - - - - - 3.784 - - - 3.784
 Saldo em 31/12/2018 (30.274) (8.034) (17.749) (62.204) (38.026) (46.299) - (22.518) - (225.104)
 Valor Contábil 
 Saldo em 31/12/2017 64.182 276.205 67.696 133.468 289.335 100.847 64.386 322.680 642 1.319.441
 Saldo em 31/12/2018 60.634 270.721 62.420 121.244 269.055 69.731 64.386 516.128 5.885 1.440.204
(*) Conforme aquisição de Pecém II Participações S.A. descrita na nota explicativa nº “12 - Investimentos”.

 Consolidado
 2017

 

Licenças 
e Software 

de Infor-
mática

Intangí-
vel de 

E&P
Direito 
de Uso

Outor-
gas e 

CCEARs

Contra-
tos de 
Direito 
de Ex-

ploração

Direito 
de uso 

na Aqui-
sição de 
Investi-
mentos

Bônus 
de assi-

natura

Intangí-
vel em 
curso Total

 Tx Amortização % a.a. 20
 Custo 
 Saldo em 31/12/2016 86.874 34.002 80.169 183.448 531.192 191.119 340.514 642 1.447.960
 Adições 1.658 4.299 - - - - 482 - 6.439
 Adições (Incorporação - Mais Valia) - - - - - 33.644 - - 33.644
 Adições - MTM - 1.288 - - - - - - 1.288
 Tranferências (Incorporação) (*) - 239.236 - - (223.387) (15.849) - - -
 Baixas - (70) - - (724) - - - (794)
 Saldo em 31/12/2017 88.532 278.755 80.169 183.448 307.081 208.914 340.996 642 1.488.537
 Amortização 
 Saldo em 31/12/2016 (19.423) (706) (7.926) (36.742) (5.069) (8.505) (14.274) - (92.645)
 Adições (4.927) (1.844) (4.547) (13.238) (12.677) (1.532) (4.042) - (42.807)
 Adições - Ágio mais valia - - - - - (33.644) - - (33.644)
 Baixas - - - - - - - - -
 Saldo em 31/12/2017 (24.350) (2.550) (12.473) (49.980) (17.746) (43.681) (18.316) - (169.096)
 Valor Contábil 
 Saldo em 31/12/2016 67.451 33.296 72.243 146.706 526.123 182.614 326.240 642 1.355.315
 Saldo em 31/12/2017 64.182 276.205 67.696 133.468 289.335 165.233 322.680 642 1.319.441
(*) Saldos oriundos da incorporação realizada em 2017 envolvendo as empresas BPMB Parnaíba S.A. (incorporada) e Parnaíba 
Gás Natural S.A. (incorporadora).
Os ativos intangíveis estão mensurados pelo custo total de aquisição e/ou construção menos as despesas de amortização e perdas 
acumuladas por redução ao valor recuperável, quando aplicável.
A amortização é calculada sobre o valor do ativo, sendo reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às 
vidas úteis estimadas dos ativos a partir da data em que estes estão disponíveis para uso, com exceção do Bônus de Assinatura 
pago pelas áreas de concessão para exploração de gás natural que são amortizados com base nas unidades produzidas. Esses 
métodos são os que melhor refletem o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados nos diferentes ativos. 
Contratos de Concessão para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural: Em 31 de dezembro de 2018, a Eneva S.A. 
detém as seguintes concessões:

Nº Bloco/Contrato Rodada ANP Operador % Eneva % Eneva Participações
1 BT-PN-1 9ª PGN 100% -
2 BT-PN-4 9ª PGN 100% -
3 BT-PN-5 9ª PGN 100% -
4 BT-PN-7 9ª PGN 100% -
5 BT-PN-8 9ª PGN 100% -
6 PN-T-69_R13 13ª PGN 100% -
7 PN-T-84_R13 13ª PGN 70% 30%
8 PN-T-87_R13 13ª PGN 100% -
9 PN-T-101_R13 13ª PGN 100% -
10 PN-T-103_R13 13ª PGN 100% -
11 PN-T-146_R13 13ª PGN 100% -
12 PN-T-163_R13 13ª PGN 100% -
13 PN-T-117_R14 14ª PGN 100% -
14 PN-T-118_R14 14ª PGN 100% -
15 PN-T-119_R14 14ª PGN 100% -
16 PN-T-133_R14 14ª PGN 100% -
17 PN-T-134_R14 14ª PGN 100% -
18 BA-3A - PGN 100% -

A totalidade das operações de fornecimento em operação comercial de gás natural e arrendamento de capacidade de unidade de 
tratamento de gás (UTG) é realizada com as contrapartes: Parnaíba I Geração de Energia S.A., Parnaíba II Geração de Energia 
S.A. e Consórcio UTE Parnaíba IV. (1) Bônus de assinatura: O Bônus de assinatura é o montante ofertado no leilão para aqui-
sição dos campos exploratórios. Este montante é pago a união. Em 2018, a movimentação ocorrida se referiu ao pagamento pela 
aquisição do Campo de Azulão. (1.1) Campo de Azulão: Em 30 de abril de 2018, a Eneva S.A concluiu a aquisição de 100% 
dos direitos e obrigações para exploração e produção de hidrocarbonetos da concessão do Campo de Azulão (Concessão BA-
3), localizado na Bacia do Amazonas, estado do Amazonas, da Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”).A operação foi concluída 
com o pagamento de aproximadamente R$197 milhões à Petrobras, após o cumprimento de todas as condições precedentes e 
ajustes previstos no contrato. Considerando o resultado do hedge cambial (nota explicativa n° “20 - Instrumentos financeiros e 
gerenciamento de riscos”) feito para o valor acordado de aquisição, o desembolso líquido da Eneva S.A foi de R$192 milhões em 
27 de abril de 2018. (2) Intangíveis com vida útil indefinida: O ágio (goodwill) oriundo de aquisições de controladas é registrado 
na conta de “Direito de Uso adquirido de investimento”, no grupo de intangível nas demonstrações financeiras consolidadas. No 
caso de apuração de compra vantajosa, o montante é registrado como ganho no resultado do exercício, na data da aquisição. O 
goodwill é testado anualmente para verificar a existência de indicativo de redução ao valor recuperável. Em caso de registro de 
perdas elas não poderão ser revertidas posteriormente. O Goodwill é o valor excedente do custo da combinação de negócios em 
relação à participação da empresa adquirente sobre o valor justo dos ativos e passivos da adquirida, ou seja, o excedente é a par-
cela paga a maior pela empresa adquirente devido à expectativa de geração de lucros futuros pela empresa adquirida. O Goodwill 
registrado pela Companhia foi gerado na aquisição dos 50% de Eneva Participações, ocorrida em 2015. Por se tratar de ágio por 
expectativa de rentabilidade futura é caracterizado com vida útil indefinida, não sendo o ativo amortizado. O valor recuperável do 
ágio da controlada é avaliado anualmente, independentemente da existência de indicadores de impairment. Não foi identificado 
perda no seu valor recuperável para o exercício de 2018. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o montante de ativos classificados 
com vida útil indefinida é de R$64.386. Avaliação de Impairment: O ativo intangível e o ativo imobilizado foram submetidas aos 
testes de recuperabilidade considerando o modelo de valor em uso, com base no valor presente do fluxo de caixa por unidade 
geradora de caixa. As premissas-chave dos testes de valor recuperável estão descritas na nota explicativa nº “13 - Imobilizado”. 
Como consequência dos testes de valor recuperável, não foi necessária a constituição e/ou reversão de provisão para impairment 
no ativo intangível e imobilizado em 31 de dezembro de 2018. 
15. PARTES RELACIONADAS
Transações da Companhia com suas controladas diretas e indiretas, empresas ligadas e profissionais-chaves da Administração, 
foram realizadas de acordo com as condições contratadas entre as partes e refletem termos que levam em consideração transa-
ções de mercado. Acionistas: Os principais acionistas da Companhia são Banco BTG Pactual S.A, Cambuhy, Uniper Holding e 
o Itaú Unibanco S.A, que detém, respectivamente, 26,79%, 22,99%, 6,10% e 5,88% das ações ordinárias. Administradores: A 
Companhia é administrada por Conselho de Administração e por Diretoria de acordo com as atribuições e poderes conferidos em 
Estatuto Social. Empresas ligadas: A Companhia possui como principais empresas ligadas: Banco BTG Pactual S.A. Cambuhy, 
Uniper Energy e o Itaú Unibanco S.A. e suas respectivas controladas e coligadas. Em 31 de dezembro de 2018, os saldos de 
ativos, passivos e efeitos em resultado de transações com partes relacionadas estão representados da seguinte forma:
 Relação de Controladora Consolidado
 Ativo investimento 2018 2017 2018 2017
 Mútuo 
 Itaqui Geração de Energia S.A. (a) Controlada 147.694 165.585 - -
 MABE da Brasil (b) Controlada em conjunto 11.115 17.881 11.115 17.881
 Parnaíba B.V Controlada 69.221 - -
 Parnaíba IV Geração de Energia S.A. (*) (c) Controlada - 79.523 - -
 Pecém II Geração de Energia S.A. (d) Controlada 279.708 264.563 - 264.563
 Pecém Operação e Manutenção de Unidades de Geração 
Elétrica S.A. Controlada 2.693 2.529 2.693 2.529
 Termopantanal Participações Controlada 457 - - -
 Termopantanal Ltda. Controlada indireta 230 230 - -
 511.118 530.311 13.808 284.973
 Operações comerciais 
 Amapari Energia S.A. Controlada 453 642 - -
 ENEVA Comercializadora de Energia S.A. Controlada indireta 3.298 3.352 - -
 ENEVA Participações S.A. Controlada 6.201 5.996 - -
 Uniper Energy Acionista 92 92 93 93
 Itaqui Geração de Energia S.A. (a) Controlada 6.915 7.966 - -
 MABE do Brasil (b) Controlada em conjunto 22 22 22 22
 Parnaíba Gás Natural S.A. (e) Controlada - 10.483 - -
 Parnaíba Geração e Comércio de Energia Controlada indireta 5.273 194 - -
 Parnaíba I Geração de Energia S.A. Controlada 74.859 5.162 - -
 Parnaíba II Geração de Energia S.A. (*) Controlada 87.226 8.278 - -
 Parnaíba III Geração de Energia S.A. (*) Controlada indireta - 2.386 - -
 Parnaíba IV Geração de Energia S.A. (*) (c) Controlada indireta - 1.465 - -
 Parnaíba Participações S.A. Controlada em conjunto - 179 - -
 Pecém II Geração de Energia S.A. (d) Controlada indireta 6.295 7.028 - 49.524
 Pecém II Participações S.A. Controlada 2.276 2.484 - 2.761
 Porto do Pecém Transportadora de Minério S.A Controlada em conjunto 10 10 10 10
 PO&M Geração Elétrica S.A Controlada em conjunto 18 18 18 18
 SPE´s Ventos Controlada indireta 46 40 - -
 Seival Geração de Energia S.A. Controlada indireta 363 375 - -
 Seival Sul Mineração Ltda. Controlada em conjunto 10 10 4.155 4.155
 Sul Geração de Energia S.A. Controlada indireta 320 342 - -
 Tauá Geração Energia Controlada indireta 370 575 - -
 194.047 57.099 4.298 56.583
 Debêntures 
 Parnaíba Gás Natural (f) Controlada - 306.270 - -
 - 306.270 - -
 705.165 893.680 18.106 341.556

 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
 Provisão abandono - - - - - - (2.690) - (880) (3.570)
 Pis/Cofins - - - - - - - - 2.983 2.983
 Imobilizado Reserva - - (518) - - - - - 20.862 20.344
 Conversão - - - - - - 21.949 - - 21.949
 Transferências - 2.735 61.476 1.976 80 837 63.590 - (130.694) -
 Desmantelamento - - (572) - - - - - - (572)
 Saldo em 31/12/2018 10.575 3.736.897 4.522.278 12.827 3.298 15.340 3.029.846 (528.553) 179.439 10.981.947
 Depreciação 
 Saldo em 31/12/2017 - (386.931) (490.302) (5.075) (1.215) (5.548) (921.904) 24.274 - (1.786.701)
 Adições - (104.824) (162.268) (2.058) (403) (861) (114.673) - - (385.087)
 Adições Pecém II (*) - (63.185) (826.417) (631) (1.019) (150) - - - (891.402)
 Baixas - - 11.315 - - 3 - - - 11.318
 Conversão - - (156) - - - - - - (156)
 -
 Saldo em 31/12/2018 - (554.940) (1.467.828) (7.764) (2.637) (6.556) (1.036.577) 24.274 - (3.052.028)
 Valor Contábil 
 Saldo em 31/12/2017 10.575 2.572.767 2.287.773 3.648 1.757 7.189 1.997.212 (504.279) 76.169 6.452.811
 Saldo em 31/12/2018 10.575 3.181.957 3.054.450 5.063 661 8.784 1.993.269 (504.279) 179.439 7.929.919
(*) Conforme aquisição de Pecém II Participações S.A. descrita na nota explicativa nº “12 - Investimentos”. (**) São poços perfurados identificados como “secos” por não ter sido obtido êxito para continuação da exploração.

Consolidado
 2017

 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 31/12/2016 10.575 2.947.780 2.735.562 7.776 2.618 11.640 2.568.477 (528.553) 212.029 7.967.904
Adições - - 687 112 831 122.096 - 178.724 302.450
Baixas - - (3.636) (151) (187) (17) - - (123) (4.114)
Poço Seco (**) - - - - - - (32.712) - - (32.712)
Provisão abandono - - - - - - 5.984 - - 5.984
Transferências - 11.918 45.462 986 541 283 255.271 - (314.461) -
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
Depreciação
Saldo em 31/12/2016 - (293.878) (381.682) (3.505) (1.066) (4.575) (779.413) 24.274 - (1.439.845)
Adições - (93.053) (108.775) (1.570) (323) (981) (137.602) - - (342.304)
Baixas - - 155 - 174 8 - - - 337
Aquisição decorrente de Combinação de Negócios - - - - - - (4.889) - - (4.889)
Saldo em 31/12/2017 - (386.931) (490.302) (5.075) (1.215) (5.548) (921.904) 24.274 - (1.786.701)
Valor Contábil
Saldo em 31/12/2016 10.575 2.653.902 2.353.880 4.271 1.552 7.065 1.789.064 (504.279) 212.029 6.528.059
Saldo em 31/12/2017 10.575 2.572.767 2.287.773 3.648 1.757 7.189 1.997.212 (504.279) 76.169 6.452.811
Depreciação: A depreciação é calculada com base no método linear ao longo das vidas úteis estimadas dos ativos, conforme apresentado a seguir:
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Passivo 2018 2017 2018 2017
 Debêntures 
 Parnaíba Gás Natural S.A. (f) Controlada - - - 82.281
 - - - 82.281
 Operações comerciais 
 Amapari Energia S.A. Controlada 3 3 - -
 Copelmi Mineração Ltda. Coligada - - 293 146
 Uniper Energy Acionista 13 13 26.475 27.987
 ENEVA Participações S.A. Controlada 3.355 3.355 - -
 Itaqui Geração de Energia S.A Controlada 2.186 2.186 - -
 Parnaíba Gás Natural S.A. Controlada - 3.387 - -
 Parnaíba I Geração de Energia S.A. Controlada 35 35 - -
 Parnaíba II Geração de Energia S.A. Controlada 47 29 - -
 Parnaíba III Geração de Energia S.A. Controlada indireta - 11 - -
 Parnaíba IV Geração de Energia S.A. Controlada indireta - 7 - -
 Pecém II Geração de Energia S.A. Controlada indireta 49 45 - 2.702
 Pecém II Participações S.A. Controlada - - - 12
 Porto do Pecém Transportadora de Minérios S.A. Controlada em conjunto - - - -
 Tauá Geração de Energia Ltda. Controlada indireta 446 444 - -
 6.134 9.515 26.768 30.847
 Total passivo curto e longo prazo 6.134 9.515 26.768 113.128

 Controladora Consolidado
 Resultado 2018 2017 2018 2017
 Amapari Energia S.A. Controlada 379 388 - -
 Eneva Comercializadora de Energia S.A. Controlada indireta 1.315 897 - -
 Eneva Participações S.A. Controlada 263 225 - -
 Itaqui Geração de Energia S.A. (a) Controlada 22.620 21.167 - -
 MABE Construção e Administração de Projetos Ltda. (b) Controlada em conjunto 1.284 1.456 961 870
 Parnaíba Gás Natural S.A. (e) Controlada 71.486 5.870 - -
 Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A Controlada indireta 877 393 - -
 Parnaíba I Geração de Energia S.A. Controlada 7.553 4.837 - -
 Parnaíba II Geração de Energia S.A. Controlada 16.111 4.767 - -
 Parnaíba III Geração de Energia S.A. Controlada indireta - 2.236 - -
 Parnaíba IV Geração de Energia S.A. (c) Controlada indireta - 11.878 - -
 Parnaíba Participações S.A. Controlada indireta 107 (3.230) - -
 Pecém II Geração de Energia S.A. (d) Controlada indireta 26.926 19.721 4.836 11.712
 Pecém II Participações S.A Controlada 112 2.824 - -
 Pecém Operação e Manutenção de Unidades de Geração 
Elétrica S.A. Controlada em conjunto 193 218 144 130
 Seival Geração de Energia S.A. Controlada indireta 70 67 - -
 SPE’s Ventos Controlada indireta 107 64 - -
 Sul Geração de Energia S.A. Controlada indireta 7 34 - -
 Tauá Geração de Energia Ltda. Controlada indireta 309 166 - -
 UTE Porto do Açú Energia S.A. Controlada indireta - 38 - -

 149.719 74.016 5.941 12.712
(a) O saldo é composto por: (i) contrato de mútuo celebrado, em janeiro de 2012, com a Eneva (mutuante) sujeito a juros mensais 
de mercado (104% do CDI) e com prazo de vencimento indeterminado. Em junho de 2016, capitalizamos como investimento todo 
o principal deste mútuo, no montante de R$332.095. Portanto o saldo de R$147.694 refere-se apenas aos juros (R$165.585 em 31 
de dezembro de 2017). Em 31 de dezembro de 2018, o efeito no resultado é de R$11.130 (R$18.280 em 31 de dezembro de 2017) 
e (ii) ressarcimento de custos relativos a atividades operacionais, financeiras e administrativos, no montante de R$6.915 (R$7.966 
em 31 de dezembro de 2017). Em 31 de dezembro de 2018, o efeito no resultado é de R$11.490 (R$9.824 em 31 de dezembro de 
2017); (b) Contrato de mútuo celebrado, em janeiro de 2013, com a Eneva (mutuante) sujeito a juros mensais de mercado (105% 
do CDI) e com prazo de vencimento indeterminado, no montante de R$18.972 (R$17.881 em 31 de dezembro de 2017), sendo 
R$14.565 de principal e R$4.407 de juros (R$14.710 de principal e R$3.171 de juros em 31 de dezembro de 2017). Em 31 de de-
zembro de 2018, o efeito no resultado consolidado é de R$1.284 (R$1.802 em 31 de dezembro de 2017); Em 31 de dezembro de 
2018 o saldo de prejuízos do exercício auferido pela controlada MABE foi reclassificado para a rubrica de mútuos, de acordo com 
o tópico 38 do CPC 18 (IAS 28), no montante de R$7.857. (c) O saldo é composto por: (i) contrato de mútuo celebrado, em janeiro 
de 2012, com a Eneva (mutuante) sujeito a juros mensais de mercado (125% do CDI) e com prazo de vencimento indeterminado, 
no montante de R$84.235 (R$79.523 em 31 de dezembro de 2017), sendo R$28.878 de principal e R$55.357 de juros (R$29.318 
de principal e R$50.205 de juros em 31 de dezembro de 2017). Em dezembro de 2018, capitalizamos como investimento o valor 
total do mutuo aumentando o capital na controlada Parnaíba II. Em 31 de dezembro de 2018, o efeito no resultado é de R$5.963 
(R$12.864 em 31 de dezembro de 2017) e (ii) ressarcimento de custos relativos a atividades operacionais, financeiras e adminis-
trativos, no montante de R$87.226 (R$12.129 em 31 de dezembro de 2017). Em 31 de dezembro de 2018, o efeito no resultado é 
de R$10.148 (R$11.101 em 31 de dezembro de 2017); (d) O saldo é composto por (i) contrato de mútuo celebrado com a Eneva 
(mutuante) sujeito a juros de mercado (104% do CDI) e com prazo de vencimento indeterminado, no montante de R$279.708 
(R$264.563 em 31 de dezembro de 2017), sendo R$220.456 de principal e R$59.252 de juros (R$222.465 de principal e R$42.098 
de juros em 31 de dezembro de 2017). Em 31 de dezembro de 2018, efeito no resultado é de R$17.817 (R$22.299 em 31 de de-
zembro de 2017) e (ii) ressarcimento de custos relativos a atividades operacionais, financeiras e administrativas, no montante de 
R$6.156 (R$7.028 em 31 de dezembro de 2017). Em 31 de dezembro de 2018, o efeito no resultado é de R$9.109 (R$5.009 em 
31 de dezembro de 2017); (e) Com a incorporação da PGN pela Eneva S.A, os saldos entre as duas entidades foram liquidados. 
15.1 Remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria: De acordo com a Lei nº 6.404/1976 e com o 
estatuto social da Companhia, é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia Geral, fixar o montante global da remuneração 
anual dos Administradores, cabendo ao Conselho de Administração efetuar a distribuição entre os mesmos. Os montantes totais 
de remuneração dos Diretores e do Conselho da administração da Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2018 e 2017, registrados na contabilidade pelo regime de competência, segue conforme apresentados abaixo:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Benefícios de curto prazo 21.294 36.637 24.782 40.308
 Benefícios de Longo Prazo (a) 2.312 - 2.312 -

23.606 36.637 27.094 40.308
(a) Adicionalmente, conforme descrito na Nota explicativa nº “24 - Plano de pagamento baseado em ações”, a Companhia imple-

mentou plano de pagamento baseado em ações para gestores e diretores estatutários e não estatutários. A outorga das ações será 
concedida quando do cumprimento de determinadas condicionantes, no prazo de 3 a 5 anos, a partir do início do plano. Abaixo os 
montantes de remuneração mínima, média e máxima do Conselho de Administração e Diretoria:

Consolidado
2018 2017

Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Conselho Administração 316.800 569.829 1.296.000 237.600 403.600 662.400
Diretores 127.045 1.547.914 4.154.480 1.503.026 3.847.225 12.457.457
16. COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS
As aquisições de negócios são contabilizadas pelo método de aquisição. A contrapartida transferida em uma combinação de 
negócios é mensurada pelo valor justo, que é calculada pela soma dos valores justos dos ativos transferidos para a Companhia, 
dos passivos incorridos na data da aquisição e devidos aos acionistas controladores da adquirida e das participações emitidas 
em troca do controle da adquirida. Numa aquisição de controle em etapas, a parcela pré-existente é remensurada ao seu valor 
justo na data da aquisição e a contra-partida registrada em resultado, sendo considerada parte do preço de aquisição. Os ativos 
/ passivos de uma controlada adquirida são mensurados pelo respectivo valor justo na data de aquisição. Qualquer excesso do 
custo de aquisição sobre o valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos é registrado como ágio. Nos casos em que o 
custo de aquisição seja inferior ao valor justo dos ativos líquidos dos passivos identificados, a diferença apurada é registrada como 
ganho na compra vantajosa na demonstração dos resultados do exercício em que ocorre a aquisição. Em 16 de abril de 2018, após 
atendidas todas as condições precedentes da transação, foi concluída a aquisição da totalidade da participação societária (50%) 
da Uniper Holding GmbH em Pecém II Participações S.A., que é acionista única de Pecém II Geração de Energia S.A.. Antes da 
conclusão da operação, o controle desta subsidiária era compartilhado entre Eneva S.A. e Uniper Holding (50% de participação 
para cada empresa). Esta operação foi reflexo da execução do plano de pré-pagamento de dívidas descrito no prospecto da oferta 
pública de distribuição primária e secundária de ações concluída em 20 de outubro de 2017. Em consequência, Pecém II realizou 
a liquidação antecipada de R$220 milhões do saldo devedor atualizado de seu contrato de financiamento junto ao BNDES (R$162 
milhões ao custo de TJLP acrescido de 3,1% ao ano e R$58 milhões ao custo de IPCA acrescido de 10,6% ao ano). A redução 
do endividamento permitiu a declaração de Performance Financeira e Operacional de Pecém II pelo BNDES, e consequente libe-
ração de todas as fianças bancárias garantidoras do financiamento (cujo custo contabilizado por Pecém II, em 2017, foi de R$28 
milhões). A Uniper não demonstrou interesse em permanecer na operação ou realizar novos aportes de capital em Pecém II e 
por esse motivo aceitou a oferta de compra da sua participação por parte da Eneva. A contraprestação transferida pelas ações 
foi efetivada pela Companhia também em 16 de abril de 2018 no montante total de R$160 milhões, compostos por R$50 milhões 
de pagamento feito a contraparte referente à negociação para aquisição do controle e outros R$110 milhões de aporte de capital 
feito pela Eneva S.A. em Pecém II (50% do montante da liquidação antecipada do financiamento do BNDES acima mencionado), 
cumprindo com obrigação de aporte que inicialmente era da Uniper Holding GmbH. Apuração do Valor Justo da Combinação de 
Negócios: A aquisição dos ativos e passivos de Pecém II, foi registrada utilizando o método de aquisição, conforme estabelecido 
pelo CPC 15 (R1) e IFRS 3 (R), considerando o valor justo dos ativos e passivos estimados na data da aquisição. A Companhia 
contratou consultoria especializada para apoiar na mensuração do valor justo dos ativos tangíveis e intangíveis de Pecém II, com 
o objetivo de alocar o preço de compra (PPA - Purchase Price Allocation) na Eneva S.A.. A seguir apresentamos os efeitos da 
alocação do preço de compra e os demais reflexos:
1- Fair value dos principais ativos e passivos identificados (montantes a 100%):

Saldo contábil na  
data de aquisição

Ajuste a  
valor justo

Saldo contábil  
pós ajustes

 Disponibilidades 37.958 - 37.958
 Contas a receber 98.294 - 98.294
 Estoque de carvão 77.529 (3.573) 73.956
 Ativo Imobilizado 1.739.711 (137.354) 1.602.357
 Fornecedor 92.797 - 92.797
 Empréstimos e Financiamentos 702.530 - 702.530
 P&D - 3.233 3.233
 Contingências passivas - (3.000) (3.000)
 Imposto diferido Ativo - 47.836 47.836
 Patrimônio Líquido (A) 868.355 (92.858) 775.497
2 - Remensuração da participação detida e apuração da compra vantajosa
 Contrapartida transferida (50%) 159.811
 Valor Justo da participação detida  
 anteriormente (50%) 481.925
 Ativo de indenização (1.812)
 Valor justo da contraprestação paga - (B) 639.924
 Ganho de Compra Vantajosa - (C = A-B) 135.573
Valor Justo da participação detida anteriormente - (D) 481.925
Valor contábil da participação anteriormente detida - (E) 425.116
Ganho na remensuração da participação anteriormente detida - (F=D-E) 56.809
Impacto total da combinação de negócios via resultado - (G=C+F) 192.382
(*) Em 31 de dezembro de 2018, os ativos tangíveis (Máquinas e equipamentos) adquiridos na combinação de negócio acumulam 
uma depreciação no montante de R$5.070. Esta operação foi considerada uma combinação de negócios em estágio. Por esse 
motivo, a Companhia mensurou novamente a sua participação anterior na Pecém II pelo valor justo aplicado a nova aquisição, 
reconhecendo em seu resultado um ganho no montante de R$56.809. Em 31 de dezembro de 2018, a Pecém II contribuiu com 
uma receita de R$744.865 e lucro de R$108.214 às demonstrações financeiras consolidadas. Caso a aquisição tivesse ocorrido 
em 1º Janeiro de 2018, a Administração estima que, considerando os mesmos ajustes a valor justo, a receita consolidada seria 
de R$566.544 e o lucro líquido consolidado seria de R$111.442. Mensuração dos valores justos: (a) Hierarquia do valor justo 
e técnicas de avaliação e inputs significativos não observáveis: A mensuração dos valores justos do negócio e seus inputs 
foram classificados como nível 3 nas técnicas de avaliação utilizadas. O valor justo foi mensurado utilizando fluxos de caixa des-
contados estimados pelo período de autorização da planta. As projeções incluem estimativas específicas para o Ambiente de Con-
tratação Regulada (ACR, aplicável para o exercício entre 2018 e 2028) e para a contratação bilateral no período em que a energia 
ainda não está contratada (aplicável para o exercício entre 2028 e 2043). Foram considerados como inputs não observáveis mais 
significativos: (i) o custo médio ponderado de capital próprio e terceiros (“WACC”) em termos nominais; (ii) preço da energia para 
a contratação bilateral com base em histórico observável de mercado; (iii) encargos regulatórios considerando patamares reajusta-
dos pela inflação; e (iv) custos operacionais que contemplam tanto os custos fixos quanto os custos variáveis, levando em conta o 
nível de despacho projetado para a usina. O detalhamento completo das premissas utilizadas para a avaliação estão descritas na 
nota explicativa nº “13 - Imobilizado”, no item de avaliação de impairment.

17. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
 Consolidado
 2018 2017
 Empresa Credor Moeda Taxas de juros Taxas efetiva Vencimento Custo de captação a apropriar Principal Juros Total Custo de captação a apropriar Principal Juros Total
 Itaqui BNDES (Direto) R$ TJLP+2,78% 9,27% 15/06/2026 (5.453) 746.391 2.447 743.385 (6.694) 787.413 2.948 783.667
 Itaqui BNB R$ 10% 10,32% 15/12/2026 (1.761) 183.644 780 182.663 (1.946) 194.420 825 193.299
 Itaqui BNDES (Indireto) R$ IPCA+12,13% 15/06/2026 - - - - (1.507) 140.710 7.588 146.791
 Itaqui BNDES (Indireto) R$ TJLP+4,8% 15/06/2026 - - - - (1.279) 156.388 714 155.823
 Pecém II BNDES (Direto) (a) R$ TJLP+3,14% 9,77% 15/06/2027 (3.574) 377.185 1.285 374.896 - - - -
 Pecém II BNDES (Direto) (a) R$ IPCA+10,59% 10,80% 15/06/2027 (463) 130.287 511 130.335 - - - -
 Pecém II BNB R$ 10% 10,41% 31/01/2028 (3.107) 207.650 - 204.543 - - - -
 Parnaíba I BNDES (Direto) (d) R$ TJLP+3,77% 15/06/2027 - - - - (24.089) 357.314 1.483 334.708
 Parnaíba I BNDES (Direto) (d) R$ IPCA+6,67% 15/07/2026 - - - - (8.407) 193.340 5.731 190.664
 Parnaíba II Bradesco (e) R$ CDI+2,50% 03/01/2019 - - - - - 40.000 - 40.000
 Parnaíba II Bradesco (e) R$ CDI+3,00% 03/01/2019 - - - - - 334.116 7.070 341.186
 Parnaíba II BNDES (Indireto) R$ TJLP+5,15% 15/09/2027 - 236.057 1.042 237.099 - 250.451 1.179 251.630
 ENEVA S/A BTGI LLC R$ CDI+3,50% 05/06/2018 - - - - - 25.000 172 25.172
 ENEVA S/A FINEP (b) R$ TJLP+3,00% 15/03/2025 - 70.009 269 70.278 - 39.724 153 39.877
 ENEVA S/A FINEP (c) R$ TJLP+1,00% 7,00% 15/12/2028 (224) 17.500 - 17.276 - - - -
 ENEVA S/A Banco Itaú BBA R$ CDI+2,75% 15/05/2028 - 282.642 168.806 451.448 - 282.642 130.294 412.936
 ENEVA S/A Banco BTG Pactual R$ CDI+2,75% 15/05/2028 - 514.770 307.442 822.212 - 514.770 237.301 752.071
 ENEVA S/A Bullseye I FIDC R$ CDI+2,75% 15/05/2028 - 55.641 33.231 88.872 - 55.641 25.649 81.290
 ENEVA S/A Bullseye I LLC US$ LIBOR 6M 15/05/2028 - 133.222 6.423 139.645 - 113.735 3.320 117.055
 ENEVA S/A Banco Credit Suisse US$ LIBOR 6M 15/05/2028 - 14.510 699 15.209 - 12.388 361 12.749
 (14.582) 2.969.508 522.935 3.477.861 (43.922) 3.498.052 424.788 3.878.918
 Depósitos Vinculados - (102.038) - (102.038) - (176.158) - (176.158)
 Saldo liquido de empréstimos e financiamentos (14.582) 2.867.470 522.935 3.375.823 (43.922) 3.321.894 424.788 3.702.760
 Circulante (2.802) 180.534 6.334 184.066 (4.829) 168.117 27.863 191.151
 Não circulante (11.780) 2.686.936 516.601 3.191.757 (39.093) 3.153.777 396.925 3.511.609
(a) Em abril de 2018, a controlada Pecém II realizou a liquidação antecipada de R$ 220 milhões do saldo devedor atualizado de seu 
contrato de financiamento junto ao BNDES (R$ 162 milhões ao custo de TJLP acrescido de 3,1% ao ano e R$ 58 milhões ao custo 
de IPCA acrescido de 10,6% ao ano). No mesmo período, Pecém II passou a compor o saldo das demonstrações consolidadas da 
Eneva S.A.. A redução do endividamento permitiu a declaração de Performance Financeira e Operacional de Pecém II pelo BN-
DES, e consequente liberação de todas as fianças bancárias garantidoras do financiamento (cujo custo contabilizado por Pecém II 
em 2017 foi de R$ 28 milhões). (b) Em julho de 2018, foi liberado o 2º tranche do desembolso da FINEP no montante de R$ 29,9 
milhões para a controlada Parnaíba Gás Natural S.A., posteriormente incorporada pela Eneva S.A, ao custo de TJLP + 3% a.a. a 
ser amortizado em 73 parcelas mensais e sucessivas a partir de março de 2019. (c) Em dezembro de 2018, foi desembolsado pela 
FINEP financiamento no montante de R$ 17,5 milhões para a controlada Parnaíba Gás Natural S.A., posteriormente incorporada 
pela Eneva S.A., ao custo de TJLP + 1% a.a. a ser amortizado em 97 parcelas mensais e sucessivas a partir de dezembro de 
2020. (d) Os recursos captados através de emissão de Debêntures pela Parnaíba I foram parcialmente utilizados para a liquidação 
antecipada do saldo remanescente da sua própria dívida junto ao BNDES. Em consequência dessa liquidação, foram liberadas 
as fianças bancárias remanescentes atreladas ao financiamento no valor de R$182 milhões. (e) Os recursos captados através de 
emissão de Debêntures pela Parnaíba II foram parcialmente destinados ao refinanciamento da sua própria dívida cujo vencimento 
era previsto para 03 de janeiro de 2019. As instituições financeiras normalmente não requerem garantias para empréstimos e 
financiamentos concedidos à Controladora. Entretanto, os empréstimos obtidos pelas subsidiárias estão garantidos na estrutura 
equivalente a Project Finance, principalmente através dos ativos (máquinas e equipamentos) bem como pelo fluxo de faturamento 
dos contratos de CCEARs das subsidiárias. Adicionalmente, a controladora Eneva S.A. concede aval para as subsidiárias. Abaixo 
é demonstrado a movimentação dos empréstimos (circulante e não circulante): 
 Controladora Consolidado
Saldo em 2017 1.376.101 3.702.760
(+) Novas Captações - 47.410
(+) Juros incorridos 119.007 403.519
(+/-) Variação cambial Juros 666 666
(+/-) Variação cambial Principal 21.610 21.610
(-) Pagamento de juros - (285.201)
(-) Pagamento de principal - (1.388.698)
(+) Amortização do custo de captação (220) 39.159
(-) Atualização monetária contratual - (5.096)
(-) Depósitos Vinculados - 136.491
(-) Depósitos Vinculados - Pecém II - (62.371)
(+) Pecém II Geração de Energia S.A. - 765.574
(+) Parnaíba Gás Natural S.A. 87.777 -

Saldo em 2018 1.604.941 3.375.823
 Controladora Consolidado
Saldo em 2016 1.228.617 4.097.298
(+) Novas captações - 39.626
(+) Juros incorridos 145.619 467.022
(+/-) Variação cambial Juros 1.865 105
(+/-) Variação cambial Principal - 1.864
(-) Pagamento de juros - (340.197)
(-) Pagamento de principal - (542.952)
(+) Amortização do custo de captação - 3.545
(-) Atualização monetária contratual - (2.878)
(-) Depósitos Vinculados - (20.673)

Saldo em 2017 1.376.101 3.702.760

As parcelas dos empréstimos e financiamentos classificadas no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2018 têm o seguinte 
cronograma de pagamento:
 Consolidado
 2018
Ano de vencimento 
2020 203.952
2021 244.145
2022 244.775
2023 até último vencimento 2.600.923
 3.293.795
Depósitos Vinculados (102.038)
 3.191.757
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e 
são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos 
da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos este-
jam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os custos de empréstimos e financiamentos gerais e específicos que 
são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, que é 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 do ativo imobilizado quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais 
custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em 
que são incorridos. A Administração da Companhia avaliou que a melhor divulgação dos juros pagos sobre empréstimos, financia-
mentos e debêntures é nos fluxos de caixa de financiamentos, pois o custo desses passivos financeiros está intrinsicamente ligado 
a obtenção de recursos para a construção do parque gerador e produtor de gás do Grupo Eneva. Depósitos Vinculados a em-
préstimos e financiamentos: A Companhia avalia se seus depósitos vinculados aos contratos de empréstimos e financiamentos 
atendem aos seguintes critérios: (a) não estão condicionados a eventos futuros; e (b) são legalmente executáveis em todas as se-
guintes circunstâncias: (i) no curso normal dos negócios; (ii) no caso de inadimplência; e (iii) no caso de insolvência ou falência; Por 
isso, apresenta o saldo desta rubrica líquida dos empréstimos e financiamentos a eles relacionados. Covenants financeiros e não 
financeiros: Os contratos de financiamentos e Debêntures das subsidiárias operacionais possuem cláusulas com covenants não 
financeiros, usuais no mercado e resumidos a seguir, as quais em 31 de dezembro de 2018 se encontram integralmente atendidas: 
• Obrigação de apresentar aos credores demonstrações financeiras periodicamente; • Direito dos credores de executar inspeções e 
visitas das suas instalações; • Obrigação de manter atualizadas as obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas; • Obriga-
ção de manter em vigor contratos materialmente relevantes para as suas operações; • Respeitar a legislação ambiental e manter 
em vigor as licenças necessárias para as suas operações; • Restrições contratuais quanto a operações com partes relacionadas 
e alienações de ativos fora do curso normal de negócios; • Restrições quanto à mudança de controle, reestruturações societárias, 
exceto as ocorridas dentro do grupo econômico, e alteração material no objeto social e nos atos constitutivos dos devedores; e • 
Limites de endividamento e para a contratação de novas dívidas nas subsidiárias. Os contratos de financiamento relativos aos pro-
jetos Parnaíba I Geração de Energia S.A., Parnaíba II Geração de Energia S.A, Pecém II Geração de Energia S.A e Itaqui Geração 
de Energia S.A., contêm cláusulas específicas de covenants financeiros, conforme abaixo demonstrado:

Empresa Descrição dos Covenants Financeiros
Posição em 
31/12/2018

Parnaíba I Dívida Líquida de no máximo 3,5 vezes o EBITDA Atendido
Parnaíba II Dívida Líquida de no máximo 3,25 vezes o EBITDA Atendido
Parnaíba II Dívida líquida de no máximo 3 vezes o EBITDA Atendido
Pecém II Índice de Cobertura de Dívida de no mínimo 1,20 Atendido

18. DEBÊNTURES 
 Consolidado
 31/12/2018 31/12/2017
Empresa Credor Moeda Taxas de juros Taxas Efetiva Venc. Custo a apropriar Principal Juros Total Custo a apropriar Principal Juros Total
 ENEVA S/A (a) 2ª Emissão (Bradesco/Citibank) R$ 123% CDI 28/02/2020 - - - - (3.968) 496.170 15.438 507.640
 ENEVA S/A (a) 5ª Emissão (Icatu) R$ 123% CDI 25/02/2018 - - - - - 50.000 385 50.385
 Parnaíba I (b) 1ª Emissão - 1ª Série (Santander) R$ IPCA + 7,2227% 12,30% 15/11/2025 (6.768) 314.214 2.094 309.540 - - - -
 Parnaíba I (b) 1ª Emissão - 2ª Série (Santander/BB/Citi) R$ CDI + 2,50% 12,08% 15/11/2025 (11.726) 551.000 4.570 543.844 - - - -
 Parnaíba II (c) 1ª Emissão (Bradesco) R$ CDI + 2,50% 12,46% 05/12/2025 (19.099) 695.000 1.916 677.817 - - - -
 Parnaíba II (d) 2º Emissão (Bradesco) R$ CDI + 2,95% 11,86% 05/12/2024 (4.883) 260.000 1.603 256.720 (5.612) 100.000 419 94.807
 (42.476) 1.820.214 10.183 1.787.921 (9.580) 646.170 16.242 652.832
Circulante (4.515) 107.629 10.183 113.297 3 215.390 16.242 231.635
Não circulante (37.961) 1.712.585 - 1.674.624 (9.583) 430.780 - 421.197
(a) Em 28 de dezembro de 2018, a controlada Parnaíba Gás Natural foi incorporada pela Eneva S.A. No âmbito dessa incorporação as debêntures foram, na sua totalidade, resgatadas antecipadamente. (b) Em novembro de 2018 a Parnaíba I Geração de 
Energia S.A. realizou a emissão de R$ 866 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, com série incentivada e série não-incentivada. A série incentivada totalizou R$ 315 milhões, com custo de IPCA + 7,227% ao ano e vencimento em 2025. 
A série não-incentivada totalizou R$ 551 milhões, com custo de CDI + 2,5% ao ano e vencimento em 2025. Ambas as séries têm pagamento de juros semestral, carência de principal de 12 meses e serão amortizadas em 13 parcelas semestrais consecutivas. 
Os recursos captados foram parcialmente utilizados para a liquidação antecipada do saldo remanescente da dívida de Parnaíba I junto ao BNDES. (c) Em dezembro de 2018 a Parnaíba II Geração de Energia S.A. realizou a emissão de R$ 695 milhões em 
debêntures simples, não conversíveis em ações, com custo de CDI + 2,5% ao ano e vencimento em 2025. As debêntures têm pagamento de juros semestral, carência de principal de 18 meses e serão amortizadas em 12 parcelas semestrais consecutivas. Os 
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recursos captados foram parcialmente destinados ao refinanciamento de suas próprias dívidas cujo vencimento era previsto para 3 
de janeiro de 2019. (d) Em 24 de novembro de 2017, a Parnaíba II realizou sua 2ª emissão de debêntures, a ser liberado em duas 
tranches, no valor total de R$ 260.000, ao custo de 100% do CDI acrescido de 2,95% a.a, a serem amortizadas em 12 parcelas 
semestrais consecutivas a partir de 2019. A primeira tranche foi desembolsada em 13 de dezembro de 2017, no montante de R$ 
100.000, e foi utilizada para realizar o resgate antecipado total das Debêntures da 1ª emissão no valor de R$100.457, liquidadas 
em mesma data. O desembolso da 2ª tranche foi realizado dia 06 de fevereiro de 2018, no montante de R$ 160.000. Em 30 de 
setembro de 2018, a controlada Parnaíba II Geração de Energia S.A. incorporou as subsidiarias Parnaíba III Geração de Energia 
S.A. e Parnaíba IV Geração de Energia S.A., conforme descrito na nota explicativa nº “12 – investimentos”. Abaixo é demonstrado 
a movimentação das debêntures:
 Consolidado
Saldo em 2017 652.832
(+) Novas captações 1.971.000
(+) Juros incorridos 72.080
(-) Pagamento de principal (796.170)
(-) Pagamento de juros (78.925)
(-) Custo de captação (Novas captações) (37.593)
(+) Amortização do custo de captação 4.697

Saldo em 2018 1.787.921
Consolidado

Saldo em 2016 845.962
(+) Aquisição controlada PGN 100.000
(+) Juros incorridos 83.372
(-) Pagamento de juros (107.898)
(-) Pagamento de principal (265.846)
(+) Amortização do custo de captação (2.758)

Saldo em 2017 652.832
As debêntures são reconhecidas, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequente-
mente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e 
o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, 
utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os custos das Debêntures gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à 
aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, que é 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 do ativo imobilizado quan-
do for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados 
com confiança. Demais custos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. Os covenants contratuais das 
Debêntures foram integralmente atendidos e estão detalhados na nota explicativa nº “17 – Empréstimos e financiamentos”.
19. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
O saldo de Imposto de Renda e Contribuição Social a pagar é composto por:
 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
 Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 14.060 133 62.536 64.031
 Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL 8.912 - 25.081 25.407
 22.972 133 87.617 89.438
As empresas do grupo são tributadas com base no regime de Lucro Real efetuando as antecipações mensais de Imposto de Ren-
da e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, nos termos da legislação vigente. A seguir apresentamos os saldos dos demais 
impostos e contribuições a recolher: 
 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
 ICMS 70 3 2.257 81.262
 PIS, COFINS e IOF 3.965 3.866 21.014 23.136
 IPI Importação - - 32 40
 Imposto de Importação - - 111 122
 Outros 3.610 750 6.250 5.078
 7.645 4.619 29.664 109.638
20. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS
No reconhecimento inicial, a Companhia classifica um ativo financeiro como mensurado pelo custo amortizado, ou ao valor justo 
por meio do resultado (“VJR”) com base nos seguintes critérios em conjunto: (a) no modelo de negócios da entidade para a ges-
tão dos ativos financeiros; (b) nas características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro. A Companhia mensura o ativo 
financeiro ao custo amortizado quando: (i) o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter 
ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em 
datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal 
em aberto. Os ativos financeiros não são reclassificados após seu reconhecimento inicial, a menos que a Companhia altere seu 
modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, caso em que todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no 
primeiro dia do primeiro exercício subsequente à mudança no modelo de negócios. A administração dos instrumentos financeiros 
é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de 
controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas frente as vigentes no mercado. A Companhia e suas 
controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outros ativos 
de risco, sendo essa determinação prevista na política de aplicações financeiras vigente. Os valores de realização estimados 
de ativos e passivos financeiros da Companhia e suas controladas foram determinados por meio de informações disponíveis no 
mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação 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. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um 
efeito importante nos valores de realização estimados. A descrição dos saldos contábeis consolidados dos instrumentos finan-
ceiros inclusos nos balanços patrimoniais, bem como a classificação da hierarquia de valor justo, estão apresentadas a seguir:
 Controladora
 Nível 2018 2017
 Ativos 
 Custo Amortizado 2.676 320.507
 Depósito vinculado Nível 1 2.676 14.237
 Debêntures a receber Nível 1 - 306.270
 Valor justo por meio do resultado 1.254.134 1.133.753
 Caixa e Equivalente de Caixa Nível 1 452.050 502.905
 Títulos e valores mobiliários Nível 2 96.919 43.438
 Operações Comerciais Nível 1 194.047 57.099
 Mútuos Nível 1 511.118 530.311
 Passivos   
 Custo amortizado 1.672.505 1.398.425
 Fornecedores Nível 1 61.430 12.809
 Empréstimos e financiamentos Nível 2 1.604.941 1.376.101
 Contas a pagar Nível 1 6.134 9.515
 Consolidado
 Nível 2018 2017
 Ativos 
 Custo amortizado 389.500 616.790
 Contas a receber Nível 1 357.883 524.886
 Depósito vinculado Nível 1 31.617 91.904
 Valor justo por meio do resultado 1.378.114 1.325.692
 Caixa e equivalente de caixa Nível 1 1.152.266 766.884
 Títulos e valores mobiliários Nível 2 207.017 217.146
 Operações Comerciais Nível 1 4.298 56.583
 Mútuo Nível 1 13.808 284.973
 Derivativos Nível 2 725 106
 Passivos   
 Custo amortizado 5.560.297 4.816,211
 Fornecedores Nível 1 354.016 294.079
 Empréstimos e financiamentos Nível 2 3.375.823 3.702.760
 Debêntures Nível 2 1.787.921 652.832
 Debêntures Conversíveis Nível 1 - 82.281
 Contas a Pagar Nível 1 26.768 30.847
 Retenções contratuais Nível 1 4.330 4.330
 Contas a pagar - Setor elétrico Nível 1 11.439 47.688
 Derivativos Nível 2 - 1.394
Os ativos e passivos financeiros classificados como informação de Nível 3 estão apresentados na nota explicativa nº “16 –Combi-
nação de Negócios” e seguem abaixo:
1- Valor justo dos principais ativos e passivos identificados:
 Saldo contábil na data de aquisição Ajuste a valor justo Saldo contábil pós ajustes
Estoque de carvão 77.529 (3.573) 73.956
Ativo Imobilizado 1.739.711 (137.354) 1.602.357
P&D - 3.233 3.233
Contingências passivas - (3.000) (3.000)
Imposto diferido Ativo - 47.836 47.836
Patrimônio Líquido 868.355 (92.858) 775.497
A Companhia avaliou sua carteira de comercialização de energia e concluiu que a diferença entre o registro atualmente efetuado 
pelo custo contratual e o valor justo das operações não é relevante para esta divulgação. Mensuração subsequente e ganhos 
e perdas: Ativos financeiros ao VJR: Esses ativos são mensurados subsequentemente pelo valor justo. Os ganhos e perdas 
líquidos, incluindo juros, são reconhecidos no resultado. Ativos financeiros ao custo amortizado: Esses ativos são mensurados 
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O custo amortizado é reduzido por perdas 
por redução ao valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e a redução ao valor recuperável são reconheci-
dos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Valor justo dos instrumentos 
financeiros: 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 modelos matemáticos de precificação. O nível de hierarquia do valor justo fornece prioridade para 
preços cotados não ajustados em mercado ativo. Uma parte das contas da empresa tem seu valor justo igual ao valor contábil; 
são contas do tipo equivalentes de caixa, a pagar e a receber, dívidas bullet e de curto prazo. Aplicações financeiras estão sendo 
apresentadas pelo valor justo, devido à sua classificação na categoria de valor justo através do resultado. Derivativos, hedge e 
gerenciamento de risco: Entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018, a Companhia contratou instrumentos derivativos, denomi-
nados Non Deliverable Forwards (“NDFs”), com a finalidade de mitigar a exposição cambial decorrente das seguintes transações 
(i) aquisição pela Parnaíba Gás Natural, posteriormente incorporada a Eneva S.A., junto a Petrobras de 100% dos direitos e 
obrigações para exploração e produção de hidrocarboneto da concessão do Campo de Azulão, conforme detalhado na nota ex-
plicativa n° “14 – Intangível” e (ii) compra de equipamentos a serem utilizados no ciclo operacional de manutenção da usina pela 
Parnaíba I Geração de Energia S.A.. Em abril de 2018, com a conclusão do processo de aquisição do campo terrestre de Azulão, 
a Companhia apurou um resultado positivo na operação de Hedge no montante de R$ 5.140, alocado no custo do ativo. Em 31 
de dezembro de 2018 os montantes líquidos apurados de Market to Market (MtM) foram de ganhos de R$ 725 para operação em 
aberto da Parnaíba I Geração de Energia acima mencionada. Risco de mercado: Risco de variação nos preços de mercadorias 
(commodities), taxas de câmbio e de juros. 20.1.1.Risco de variação de preço (commodities): No caso da Companhia, esse 
risco está associado exclusivamente ao preço do carvão, que forma os estoques necessários para geração de energia nas ter-
melétricas. O período entre a compra da carga e sua utilização para geração de energia se configura como o risco de variação de 
preço carregado pela termelétrica. 
Temos abaixo uma projeção de risco e sensibilidade dos montantes médios dos exercícios de 2018 e 2017:
 Valor de Mercado API2 / CIF ARA

(alta 25%) (alta 50%)
2017 (R$)
Receita Variável (Ccomb) 206.762.377 258.452.971 310.143.565
Custo Variável (Carvão) (188.059.712) (231.257.898) (274.456.083)
Resultado Variável 18.702.665 27.195.073 35.687.482
2018 (R$)
Receita Variável (Ccomb) 199.487.437 249.359.296 299.231.156
Custo Variável (Carvão) (199.910.014) (247.317.797) (294.725.580)
Resultado Variável (422.577) 2.041.499 4.505.576
A variação apresentada acima se refere unicamente ao nível de compras realizadas no exercício para atendimento as demandas 
das Usinas de Itaqui e Pecem II. Aliados a volatividade da moeda estrangeira (Dolar). Cabe destacar que a consolidação de Pecém 
II ocorreu a partir de abril de 2018. 20.1.2. Risco cambial: a) Estoque de carvão: Na formação do estoque de carvão para suas 
termelétricas, a Companhia adquire a commodity referenciada aos preços de negociação internacional do carvão mineral importa-
do, cotados em dólares norte-americanos. Nesse sentido, a Companhia avalia a necessidade de contratação de mecanismos de 
proteção contra os riscos de mercado associados à compra do carvão que preservem a proteção de seu fluxo de caixa. Em razão 
desta avaliação, em maio de 2018, a companhia contratou mecanismo de proteção para o estoque existente em sua subsidiária 
Itaqui a fim de neutralizar as variações do preço da commodity e do dólar norte-americano até o momento de sua monetização. A 
Companhia auferiu resultado negativo na operação no montante de R$ 1.502, que foi finalizado em 01 de julho de 2018. b) Em-
préstimos e Financiamentos: A Companhia não possui exposição cambial relevante relacionada ao seu passivo financeiro oriun-
do de operações em moeda estrangeira. Temos abaixo uma projeção de risco e sensibilidade dos montantes atuais em aberto:

 Risco
Valor Futuro 

Mercado
Valor Futuro 

(alta 25%)
Valor Futuro 

(alta 50%)
Risco de Cash Flow: Valorização do dólar
Passivo indexado ao Dólar|Libor USD 154.854 193.568 232.281
Outstanding (Principal + Juros) 154.854 193.568 232.281
Aumento da despesa financeira  38.714 77.427
20.1.3. Risco de taxa de juros: a) Risco relacionado aos juros flutuantes: A Companhia e suas controladas têm 90% de seu 
passivo indexado ao mercado flutuante de juros no segmento dos depósitos interbancários (DI), no mercado inflacionário com a 
correção dada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e pelo indexador econômico TJLP (Taxa de Juros de Longo 
Prazo). As linhas com o BNDES corrigidas pelos indexadores IPCA e TJLP, que também contêm um forte componente inflacioná-

rio, são parte de um segmento diferenciado de crédito com baixa volatilidade associada e, portanto, baixa probabilidade de deslo-
camentos abruptos nas taxas. O ativo da Companhia e suas controladas, representado por suas receitas, também será corrigido 
pelas mesmas taxas, fato que reduz substancialmente o descasamento entre as taxas de ativos e passivos. A dívida atual tem 
principal de R$ 4.687.684 e saldo total de R$ 5.163.744 em 31de dezembro de 2018. Desse total, aproximadamente 6% têm ven-
cimento no curto prazo. Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos indexadores das dívidas aos quais a Companhia estava 
exposta, foram definidos 3 diferentes cenários. Como cenário provável, a Companhia utilizou projeções de mercado para estimar 
o que seriam as despesas financeiras brutas para os próximos 12 meses. Como cenários alternativos, a Companhia calculou o 
que seria a perda financeira para os próximos 12 meses caso as curvas de TJLP, CDI e IPCA fossem deslocadas em 25% e 50% 
respeitando os prazos de pagamento de cada linha.
 Cenário Provável Cenário I (alta 25%) Cenário II (alta 50%)
Risco de Cash Flow: 
 Passivo indexado a TJLP 136.316 158.466 180.301
 Passivo indexado ao CDI 263.447 308.358 352.992
 Passivo indexado ao IPCA 54.262 58.685 63.105
 Despesa Financeira Esperada 454.025 525.509 596.398
 Aumento da despesa financeira - 71.484 142.373
Metodologia: deslocamento paralelo para cima das curvas de juros em 25% e 50%. IPCA 12M: 4,01% (Fonte: Boletim Focus). 
TJLP 12M: 7,03% (Fonte: Conselho Monetário Nacional). CDI Médio 12M: 6,55% (Fonte: Projeção de Mercado). 20.1.4. Risco de 
liquidez: A Companhia e suas controladas monitoram seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa esperados em con-
trapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de caixa. A gestão do risco de liquidez implica em manter caixa, títulos 
e valores mobiliários suficientes e capacidade de liquidar posições de mercado. Os valores reconhecidos em 31 de dezembro de 
2018 se aproximam dos valores de liquidação das operações, incluindo a estimativa de pagamentos futuros de juros.
 Consolidado
 2018

 Até 6 meses
De 6 a 12 

meses
De 1 a 2 

anos
De 2 a 5 

anos
Mais de 5 

anos Total
 Passivos 
 Fornecedores - 348.849 5.167 - - 354.016
 Contas a pagar - - 26.768 - - 26.768
 Empréstimos e financiamentos 174.201 266.445 528.335 1.805.046 2.880.658 5.654.685
 Debêntures 84.336 178.723 372.508 1.245.411 826.814 2.707.792
 Retenção contratual - - 4.330 - - 4.330
 258.537 794.017 937.108 3.050.457 3.707.472 8.747.591
 Consolidado
 2017

 Até 6 meses
De 6 a 12 

meses
De 1 a 2 

anos
De 2 a 5 

anos
Mais de 5 

anos Total
Passivos
Fornecedores - 293.198 881 - - 294.079
Contas a pagar - 18.867 94.261 - - 113.128
Empréstimos e financiamentos 183.264 213.883 853.427 1.771.252 3.576.762 6.598.588
Debêntures 242.931 18.327 217.549 251.864 39.264 769.935
Retenção contratual - 4.330 - - - 4.330
 426.195 548.605 1.166.118 2.023.116 3.616.026 7.780.060
20.1.5. Risco de crédito: O risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia e de suas controladas sofrerem perdas em 
função da inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos finan-
ceiros. Esse fator de risco pode ser oriundo de operações comerciais e da gestão de caixa. Para mitigar os riscos, a Companhia e 
suas controladas adotam como prática a análise da situação financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como o acompa-
nhamento permanente das posições em aberto. A Companhia possui uma política de aplicações financeiras, na qual estabelece 
limites de aplicação por instituição e considera a avaliação de rating como referencial para limitar o montante aplicado. Os prazos 
médios são constantemente avaliados bem como os indexadores das aplicações para fins de diversificação do portfólio.

Consolidado
2018 2017

Posições do risco de crédito
Caixa e equivalente de caixa 1.152.266 766.884
Títulos e valores mobiliários 207.017 217.146
Contas a receber de clientes 357.883 524.886
Derivativos 725 106
Depósito vinculado 31.617 91.904
 1.749.508 1.600.926
Gestão de Capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade 
das empresas para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de 
capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Companhia, a administração pode, ou propõe, 
nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, 
ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. Impairment de ativos financei-
ros: A Companhia avalia a possível redução do valor recuperável dos ativos financeiros conforme descrito na nota explicativa nº 
“3 - Apresentação das demonstrações financeiros”, item c.
21. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais cíveis (indenizatórias), tributárias, ambientais e trabalhistas, assim 
como processos administrativos regulatórios avaliadas pelos assessores jurídicos. A Companhia constitui uma provisão quando há 
obrigação presente, originada de eventos passados e que haverá provável desembolso de caixa para seu encerramento. O saldo 
consolidado da provisão para contingências no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 é apresentado abaixo:
 Consolidado
 2017 2018
 Saldo acumulado Adições Reversão Baixa Atualização Saldo acumulado
 Cíveis (a) 1.300 - (14) - 3.000 4.286
 Trabalhista (b) 9.479 3.210 (2.599) (480) 4.741 14.351
 Tributário (c) - 40 - - - 40
 Ambiental - 149 - - 6 155
 Total das Provisões 10.779 3.399 (2.613) (480) 7.747 18.832
a) Riscos Cíveis: Ação ordinária, ajuizada pela RIP Serviços e Industriais S.A. em face da Controlada Itaqui, requerendo o paga-
mento de notas fiscais no valor total de R$ 4.959, dos quais R$ 1.000 é provável. b) Riscos trabalhistas: Englobam reclamações 
de ex-funcionários próprios e empregados de empresas terceirizadas que pleiteiam verbas rescisórias, reconhecimento de vínculo 
empregatício, adicional de transferência, dentre outros motivos vínculo empregatício com a Companhia e posterior equiparação em 
direitos aos empregados desta ou eventuais verbas inadimplidas por suas empresas. As causas trabalhistas são pulverizadas, não 
havendo nenhuma causa individual relevante. c) Riscos Tributários: Auto de Infração lavrado pela Prefeitura de Santo Antônio dos 
Lopes em face da Controlada Parnaíba I, em razão de suposto não recolhimento de ISS referente a serviços tomados de fornece-
dor, no valor de R$ 40. Contingências com risco possível (não provisionado): O Grupo Eneva possui ações de natureza tribu-
tária, cível, trabalhista e ambientais, que não estão provisionadas, pois envolvem risco de perda classificado pela Administração e 
por seus advogados e assessores jurídicos como possível, as quais totalizam aproximadamente R$ 330.195 em 31 de dezembro 
de 2018 (R$ 325.335 em 31 de dezembro de 2017). As contingências passivas estão assim representadas:
 Consolidado
 2018 2017
 Ambiental 22.519 21.762
 Cível 201.545 234.568
 Eleitoral - 1.539
 Regulatório 12.869 161
 Trabalhista 46.191 37.876
 Tributário 45.533 29.429
 328.657 325.335
Apresentamos, os processos relevantes cujos consultores jurídicos estimam a probabilidade de perda como sendo possível e que 
por isso não requerem constituição de provisão. a) Cíveis: Controlada Mabe Construção e Administração de Projetos LTDA: A 
controlada possui demandas de natureza cível em que figura como Ré, sendo uma demanda ajuizada por Montcalm S.A Monta-
gens Industriais requerendo o pagamento de R$ 19.212 em razão dos serviços de montagem industrial, bem como devolução dos 
valores retidos e indenização pelos danos a ela causados. O montante envolvido em 31 de dezembro de 2018 é de R$ 96.393 
(R$ 124.585 em 31 de dezembro de 2017). Outras controladas: Os demais valores subdividem-se em ações judiciais envolvendo 
pleitos de natureza cível que individualmente não possuem risco financeiro relevante, e que estão descritos no relatório com 
prognóstico de perda possível. b) Tributárias, Ambientais, Trabalhistas e Regulatório Administrativo: As causas relativas a essas 
matérias são pulverizadas, não havendo nenhuma causa individual de valor relevante. Recurso Especial - Aneel: Controlada 
Pecém II Geração de Energia S.A.: A subsidiária Pecém II Geração ajuizou ação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 
pleiteando o direito de receber as receitas fixas previstas nos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado 
(CCEAR), firmados em leilão de energia nova, a partir de Julho de 2013, período no qual a Companhia já se encontrava devi-
damente comissionada e apta para a geração de energia, e consequentemente, cumprir os compromissos firmados. A ANEEL 
justificou que o atraso nas obras de implantação da subestação da Transmissora Delmiro Gouveia S.A (TDG), necessária para o 
escoamento da energia gerada, constituiria caso fortuito ou de força maior, e não efetuou o pagamento das receitas fixas, apenas 
excluindo a Companhia das penalidades previstas pelo não fornecimento de energia. Em Novembro de 2014, a Companhia obteve 
sentença favorável na Justiça Federal do Distrito Federal, que confirmou antecipação dos efeitos da tutela, tendo a sentença sido 
confirmada peloTribunal Regional Federal da 1ª Região (“TRF da 1ª Região”). Nesse sentido, com o julgamento em segunda ins-
tância, foi reconhecido o direito de Pecém II de receber o pagamento das Receitas Fixas provenientes dos CCEARs, e determinado 
o cumprimento imediato da decisão. A ANEEL opôs embargos de declaração no TRF da 1ª Região, os quais foram rejeitados em 
11 de Maio de 2018. Assim, em 30 de Maio de 2018, esgotada a discussão no TRF da 1ª Região, e existindo ordem judicial para 
cumprimento imediata decisão, a CCEE efetuou em favor de Pecém II o pagamento no montante de R$ 59.326, correspondente as 
receitas fixas devidas. A Companhia tomou conhecimento de que a ANEEL interpôs recurso especial, e, após intimação, Pecém 
II apresentou suas justificativas em 30 de agosto de 2018, mas ainda não foi intimada para apresentar contrarrazões. Tal recurso 
ainda será apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, se admitido pelo TRF da 1ª Região, razão pela qual ainda não ocorreu o 
trânsito em julgado da ação.
22. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital social da Companhia era de R$ 8.822.057 e R$ 8.822.219 respectivamente. A seguir 
a distribuição das ações da Companhia:
 Controladora
 2018 2017
 Ações ordinárias Total
Acionista Quantidade % Quantidade %
Banco BTG Pactual 84.370.481 26,79% 84.370.481 26,79%
Cambuhy 72.410.101 22,99% 72.410.101 22,99%
Uniper Holding 19.217.333 6,10% 19.217.333 6,10%
Itaú Unibanco 18.530.085 5,88% 18.530.085 5,88%
Outros 120.462.499 38,24% 120.462.499 38,24%
Total 314.990.499 100% 314.990.499 100%
Capital social: A Companhia possui apenas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. O capital autorizado em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2017, é composto por 399.128.430 ações autorizadas, das quais 314.990.499 foram emitidas. Os custos 
incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido como uma 
dedução do valor captado. Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio: A distribuição de dividendos e juros sobre 
capital próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exer-
cício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em 
que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral ou Extraordinária. Os benefícios fiscais dos juros sobre capital próprio 
são reconhecidos na demonstração de resultado.
23. RESULTADO POR AÇÃO
O resultado por ação, básico e diluído, foi calculado pela divisão do resultado do período atribuível aos acionistas controladores e 
não controladores da Companhia em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e a respectiva quantidade média ponderada de ações em
circulação durante o mesmo período, conforme o quadro abaixo: 2018 2017
 Resultado do exercício 
 Numerador 
 Lucro (Prejuízo) líquido atribuível aos acionistas 887.873 95.498
 Denominador 
 Média ponderada de ações 314.990.499 257.418.463
 Lucro por ação (R$) - básico 2,81873 0,37098
 2018 2017
 Resultado do exercício 
 Numerador 
 Lucro (Prejuízo) líquido atribuível aos acionistas 887.873 95.498
 Denominador 
 Média ponderada de ações 314.990.499 257.418.463
 Lucro por ação (R$) - diluído (*) 2,81873 0,37098
(*) O fator de diluição representado pelos programas de remuneração baseados em açõs da Companhia não representou 
mudanças significativas no cálculo do lucro diluído. O Capital autorizado da Companhia está apresentado na nota explica-
tiva nº “22. Patrimônio Líquido”. 
24. PLANO DE PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES
a) Opção de ações outorgadas pela Companhia: Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de agosto de 2016, 
foi aprovado o Programa de de Opção de Compra ou Subscrição de Ações. Novas opções de compra de ações foram outorgadas 
a colaboradores e membros da Diretoria da Companhia no âmbito deste Programa de opções. A aquisição do direito depende da 
permanência do beneficiário na Companhia e do pagamento do preço de exercício estabelecido no Programa. As opções repre-
sentarão o máximo de 4% (quatro por cento) do total de ações do capital social da Companhia existentes na data de emissão das 
opções. Para efeitos desse limite, será considerado o somatório de todas as ações de emissão da Companhia, incluídas as ações 
que vierem a ser emitidas pela Companhia em razão de opções outorgadas no âmbito do Plano de opções. 



n Monitor Mercantil 38 Financeiro Sexta-feira, 29 de março de 2019

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

A tabela seguinte apresenta o movimento ocorrido no plano de opções no exercício: 

Plano
Data de 
Outorga

Prazo 
da 

outorga 
(anos)

Primeira 
data de 

maturação

Data de 
máxima de 

vencimento 
dos direitos

Quantidade 
Original 

Outorgada

Quantidade 
Remanes-

cente

Preço de 
Exercício 

Original

Preço de Exercí-
cio Corrigido 

 por IPCA + 
3%a.a.

2016 03/04/2017 5 03/04/2018 01/08/2022 621.094 621.094 15,00 16,74
2016 03/04/2017 3 03/04/2018 30/01/2021 2.667.000 1.333.500 15,00 16,74
2016 10/05/2017 5 10/05/2018 07/09/2022 1.333.333 1.333.333 15,00 16,61
2016 03/08/2017 5 03/08/2018 01/12/2022 710.301 500.000 15,00 16,45
A tabela seguinte apresenta o movimento ocorrido no plano de opções no exercício de 31 de dezembro de 2018 e 2017: 
Plano outorgado pela Companhia - quantidade de  
 opções de ações Quantidade de opções

Preço médio ponderado 
 de exercício das opções

Saldo em 31 de dezembro de 2017 5.331.728 15,61
Exercidas - -
Canceladas 210.301 16,48
Outorgadas - -
Expiradas 1.333.500 16,48
Saldo em 31 de dezembro de 2018 3.787.927 16,65
A Companhia não consegue mensurar o valor justo dos serviços recebidos pelos participantes, portanto, decidiu mensurar os seus 
respectivos valores justos, utilizando como base o valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados. Segundo o regulamento 
do Programa, a Companhia liquidará esta obrigação com a emissão de novas ações ou pela utilização (quando constituída) da 
conta “Ações em tesouraria”. O efeito no resultado do exercício de 2018 foi de R$ 2.217. b) Unidades de Performance Restritas 
- Units - concedidas pela Companhia: Em Assembléia realizada em 27 de março de 2018 foi aprovado o Plano de Incentivo de Re-
muneração de Longo Prazo Baseado em Ações, que concede unidades de performance restritas - units - a seus beneficiários, cuja 
aquisição do direito depende da permanência do beneficiário na Companhia e em indicadores de performance para os acionistas. 
A tabela abaixo apresenta as características gerais das units concedidas pela Companhia.

Plano Data de Concessão Prazo (anos) Finalidade
Data de aquisição 

do direito
Quantidade  

Original Concedida
2018 01/04/2018 3 retenção 02/04/2021 217.181
2018 01/04/2018 3 performance 02/04/2021 217.181
A tabela seguinte apresenta o movimento ocorrido no plano de units no exercício de 31 de dezembro de 2018, a primeira conces-
são ocorreu durante este período:
Plano de Units concedido pela Companhia -  
 quantidade de units Quantidade de units Preço médio ponderado das ações
Saldo em 30 de setembro de 2018 - -
Exercidas - -
Canceladas - -
Concedidas 434.362 12,00
Expiradas - -
Saldo em 31 de dezembro de 2018 434.362 16,09
A Companhia decidiu mensurar o valor justo dos serviços recebidos pelos participantes tomando como base o valor justo dos 
instrumentos patrimoniais concedidos. Segundo o regulamento do Plano, a Companhia liquidará essa obrigação com a utilização 
(quando constituída) da conta “Ações em tesouraria”. O efeito no resultado do exercício de 2018 foi de R$ 726.
25. RECEITA DE VENDA DE BENS E/OU SERVIÇOS
A conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apresentada na demonstração de resultado do exercício assim se apresenta: 
  Consolidado 
 2018 2017
 Receita bruta 3.488.089  2.966.822 
 Impostos sobre vendas (309.415) (245.049)
 3.178.674 2.721.773 
 Penalidades por indisponibilidade (ADOMP) (49.567)  - 
 Total da receita líquida  3.129.107  2.721.773 
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de energia elétrica no curso normal das 
atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos tributos sobre vendas, devoluções, abatimentos e descontos. Nas 
demonstrações financeiras consolidadas, são eliminadas as vendas dentro do grupo. Para ambas as atividades de geração de 
energia e gás natural, a receita é medida pelo preço da transação dos principais insumos fornecidos e é reconhecida quando a 
obrigação de desempenho é alcançada, ou seja, quando o controle sobre o produto for transferido para o cliente. Dentro das ope-
rações de vendas, a Companhia tem o direito de reconhecer as seguintes receitas como receitas operacionais, em conformidade 
com o IFRS 15, conforme segue: Receita de comercialização de Energia no Ambiente Regulado: As receitas decorrem de 
contratos de fornecimento de energia elétrica, sendo parcela mensal fixada em contrato e variável, cujo valor é definido mensal-
mente no momento do reconhecimento, de acordo com a demanda requerida pelo Operador Nacional do Sistema - ONS. A receita 
pela venda de energia elétrica é reconhecida por medição equivalente ao volume de energia transferido para o cliente e através de 
estimativas para mensurar a energia entregue, mas ainda não considerada pelas medições anteriores ao fechamento do exercício. 
Receita Energia Elétrica no Ambiente de Comercialização Livre: Na operação de contratação em ambiente livre, a Companhia 
tem o direito de reconhecer a receita de venda de energia pelo valor do MWh. A receita compreende o valor justo da contrapresta-
ção recebida ou a receber pela comercialização de energia elétrica tanto no mercado regulado como também no mercado livre. As 
informações do resultado estão apresentadas por segmento na nota explicativa nº “29 - informações por segmento”.
26. CUSTOS E DESPESAS POR NATUREZA 
   Controladora  Consolidado 

  2018 2017 2018 2017
 Aquis.controlada – ganho na compra vantajosa  (a) 135.573  - 135.573 -
 Serviços Compartilhados - Cost sharing  (b) 45.336 51.780  - -
 Custo por indisponibilidade   - -  - (49.790)
 Custos regulatórios   - (23)  (124.257) (89.586)
 Depreciação e amortização  (3.038) (2.095)  (444.879)  (418.755)
 Despesas ambientais   (527)  (241) (6.008) (5.819)
 Despesas com aluguéis  (3.271) (3.342) (7.912)  (156.393)
 Despesas com exploração e poço seco  (c)  -  -  (105.023) (99.543)
 Despesas com pessoal  (92.674) (57.117)  (297.916)  (198.901)
 Energia elétrica para revenda  (d)  - -  (386.729)  (338.556)
 Avaliação de Investimento - Pecém II (a) 56.809  - 56.809  
 Impostos e contribuições   (946)  (428) (3.020) (2.312)
 Insumos de geração  (e)  - -  (581.363)  (272.004)
 Material de consumo  (1.210)  (271) (35.156) (26.049)
 Outras receitas (despesas)  (6.619) (13.897) (7.461)  (129.714)
 Participações governamentais   - - (75.854) (59.918)
 Perdas na alienação de bens   - -  (113) (3.962)
 Provisão perdas de investimento   (434) -  (793) (3.487)
 Seguros operacionais e administrativos   (648)  (530) (25.850) (20.136)
 Serviços de terceiros  (b) (31.825) (80.246) (92.184)  (114.621)

   96.526 (106.410)  (2.002.136)  (1.989.546)
Classificados como:      
Custo   -  - (1.875.092) (1.611.638)
Despesas administrativas e gerais  (94.917) (97.415)  (330.092)  (353.002)
Outras receitas  196.382 11 203.061 2.525
Outras despesas  (4.939) (9.006) (13) (27.431)

(a) Saldo gerado na operação de aquisição de controle de Pecém II, descrita na nota explicativa nº “16 - Combinação de negó-
cios”. (b) A variação explica-se pela otimização dos gastos administrativos rateados pela Eneva S.A. para as suas subsidiárias. 
(c) A variação refere-se à despesas com aquisição de dados geofísicos e gastos com pesquisa em novos campos de E&P. (d) 
A variação refere-se ao aumento das atividades de trading, bem como o atendimento a estratégia de proteção da Companhia, 
operacionalizado pela subsidiária Comercializadora de Energia. (e) A variação deve-se ao aumento nas compras de carvão para 
atendimento a demanda. Também foi fortemente impactado pela volatividade da moeda estrangeira (dólar), tendo em vista a im-
portação do carvão. Adicionalmente, cabe destacar que Pecém II teve seu saldo consolidado a partir de março de 2018, conforme 
nota explicativa nº “16 - Combinação de negócios”; Os gastos operacionais são reconhecidos e mensurados: (i) em conformidade 
com o regime de competência, apresentados líquidos dos respectivos créditos de PIS e COFINS, quando aplicável; (ii) com base 
na associação direta da receita; e (iii) quando não resultarem em benefícios econômicos futuros. Em 31 de dezembro de 2018, a 
Companhia reclassificou algumas rubricas para melhor apresentação dos saldos de custo e despesas por natureza. Não houve 
alteração nos totais dos grupos de contas. O mesmo procedimento foi realizado de forma consistente para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2017.
27. RESULTADO FINANCEIRO   Controladora  Consolidado 
Despesas financeiras  2018 2017 2018 2017
 Encargos da dívida   (119.070)  (145.513)  (403.519)  (467.022)
 Variação cambial e monetária  (39.700) (1.821) (86.145) (32.065)
 Juros/custo de debêntures (a)  -  - (72.080) (83.372)
 Juros entre parte relacionada   - (3.929)  (608) 265 
 Juros sob provisão de abandono   -  - (5.846) (4.439)
 Comissão sobre fianças bancárias  (84) (22) (22.185) (37.070)
 Amortização Custo de Transação Empréstimos (b)  -  - (49.885) (6.850)
 Outros (c) (8.822) (7.885) (50.776) (4.548)
  (167.676) (159.170) (691.044) (635.101)
   Controladora  Consolidado 
  2018 2017 2018 2017
 Receitas financeiras      
 Aplicação financeira  13.082 17.936 65.197 69.862 
 Rendimentos de mútuos  36.807 58.244  5.892 26.209 
 Variação cambial e monetária  17.125  (206) 68.834 12.207 
 Juros sobre debêntures  61.326 59.670 11.554  - 
 Outros  753  1.516 35.235  6.020 
   129.093  137.160  186.712  114.298 
 Resultado Financeiro  (38.583) (22.010) (504.332) (520.803)
Os montantes descritos nas rubricas de receitas e despesas financeiras foram impactados pela consolidação de Pecém II Parti-
cipações, conforme descrito na nota explicativa nº “16 - Combinação de negócios”. (a) Refere-se ao reconhecimento dos juros de 
debêntures da subsidiária PGN, incorporada pela Eneva S.A. em dezembro de 2018; (b) O saldo de 31 de dezembro de 2018, está 
composto basicamente pelas amortizações dos custos de captação dos empréstimos e debentures liquidados e antecipados no 
exercício, conforme descrito nas notas explicativas 17 e 18; (c) A variação ocorreu devido as custos e comissões para liquidação 
dos empréstimos e debêntures, bem como atualizações do contencioso.
28. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia e suas controladas diretas e indiretas adotam a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a 
riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezem-
bro de 2017, as coberturas de seguros eram:
 Consolidado
 2018 2017
Danos materiais 13.915.518 12.734.606
Responsabilidade civil 410.000 510.000
 14.325.518 13.244.606
Abaixo as principais apólices em vigor: 
 Consolidado 
 2018

Seguradora  Modalidade 
 Valor em 

Risco 
 Limite Máxi-

mo Indenizável  Vigência  Prêmio 

 
 Valores expressos em Reais 

mil e Dólares mil     
Sompo/Chubb/AXA  Riscos Operacionais USD 3.591.287  USD 500.000  01/08/2018 a 01/02/2020  USD 10,412 
Sompo  Responsabilidade Civil Geral  BRL 135.000  01/08/2018 a 01/08/2019 BRL 215 
Tokio Marine / Swiss  Responsabilidade Civil Geral  BRL 50.000  01/07/2018 a 01/07/2019 BRL 257 

AIG 
 Responsabilidade Civil dos 

Administradores  BRL 200.000  30/08/2018 a 28/02/2020 BRL 773 

Tokio Marine 
 Responsabilidade Civil de 

Operador Portuário  BRL 25.000  23/08/2018 a 23/08/2019 BRL 28 
Tokio Marine  Risco de Petróleo  USD 89.024  USD 89.024  01/03/2018 a 01/09/2020 BRL 116 
Tokio Marine / AXA / 
Fairfax  Seguro Garantia  BRL 108.482  22/12/2015 a 20/06/2020  BRL 2.991 
Pottencial  Seguro Garantia  BRL 55.350  31/01/2018 a 31/07/2024  BRL 2.340 
Fairfax  Seguro Garantia  BRL 200  28/03/2018 a 30/01/2019 BRL 3 
29. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
A Administração da Companhia gerencia seus empreendimentos com base em cinco segmentos de negócios principais, pois 
exigem diferentes formas de entregas e geração de energia, quais sejam: (i)térmicas a gás, (ii)upstream, (iii)térmicas a carvão, (iv)
comercialização de energia e (v)holding e outros. As atividades de cada segmento têm seu desempenho avaliado pela Diretoria 
Executiva da Companhia e refletem a estrutura do modelo de negócio adotado. Abaixo descrição dos segmentos: 1) Complexo 
Parnaíba: O Complexo Parnaíba possui capacidade total instalada de 1,4 GW, onde quatro usinas térmicas geram energia a partir 
do gás produzido nos campos em que possui concessão na Bacia do Parnaíba, no Maranhão. O Complexo está interligado ao Sub-
sistema Norte de produção e transmissão de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN). 1.1) Térmicas a gás: Neste segmento, 
a Companhia atua na geração de energia elétrica à gás natural com contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Mercado 
Regulado - CCEAR e um contrato de comercialização de Energia no Ambiente de Contratação Livre - ACL. Este segmento é com-
posto pelas controladas (i)Parnaíba I Geração de Energia S.A., (ii)Parnaíba II Geração de Energia S.A. e (iii)Parnaíba Geração e 
Comercialização S.A. 1.2) Upstream: Neste segmento, a Companhia atua na exploração e produção (E&P) de hidrocarbonetos 
em uma área sob concessão de aproximadamente 27 mil km² na Bacia do Parnaíba, Estado do Maranhão. Atualmente a Compa-
nhia possui capacidade de produção de 8,4 milhões de m³ por dia, que é totalmente destinada para abastecimento do complexo 
termoelétrico também de propriedade da ENEVA. Este segmento é composto pelas empresas (i)Eneva S.A. e (ii)Parnaíba B.V.. 2) 
Térmicas a carvão: Neste segmento, a Companhia atua na geração de energia elétrica à carvão mineral importado com contrato 
de Comercialização de Energia Elétrica no Mercado Regulado - CCEAR. Este segmento é composto pela controladas Itaqui Gera-
ção de Energia S.A e Pecém II Geração de Energia S.A., ambas com capacidade instalada de 360 MW e localizadas nos estados 
do Maranhão e Ceará, respectivamente, interligadas ao Subsistema Norte de produção e transmissão de energia do Sistema 
Interligado Nacional (SIN). 3) Comercialização de Energia: Neste segmento, a Companhia atua na comercialização de contratos 
de energia no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e no Ambiente de Contratação Livre (ACL) registrado na CCEE. Este 
segmento é composto pela controlada indireta Eneva Comercializadora de Energia Ltda.. 4) Holdings e outros: Este segmento é 
composto pela holding intermediária Eneva Participações S.A., além das empresas mantidas para o desenvolvimento de projetos, 
conforme demonstrado no organograma da Companhia na Nota Explicativa n° “1. Contexto operacional”.

Contas patrimoniais: 2018 
  Complexo Parnaíba        

 
 Térmicas à Gás  Upstream  Eliminações 

 Subtotal  
Consolidado 

 Térmicas à 
Carvão  Eliminações 

 Subtotal  
Consolidado 

 Comercialização 
de Energia 

 Holding e 
outros  Eliminações 

 Total do  
Consolidado  

Total do ativo 3.758.190  3.305.836  (394.521)  6.669.505 4.573.221  (2.608)  4.570.613 103.818 2.112.988 (1.157.242) 12.299.682
Circulante  886.637  613.322 (92.408)  1.407.551  562.637  - 562.637 62.732 185.740 (72.032) 2.146.628
Não circulante 2.871.553 2.692.514  (302.113)  5.261.954 4.010.584  (2.608)  4.007.976 41.086 1.927.248 (1.085.210) 10.153.054

            
Total do passivo 3.758.190  3.305.836  (394.521)  6.669.505 4.573.221 (2.608)  4.570.613 103.818 2.112.988 (1.157.242) 12.299.682
Circulante  311.406  241.508 (89.329) 463.585  413.500 (153) 413.347 41.864 123.872 (63.904) 978.764
Não circulante 2.433.310  503.665  (305.192)  2.631.783 1.857.632  (2.455)  1.855.177 8.200 1.453.562 (911.684) 5.037.038
Acionistas não controladores  -  -  - -  -  - - -  - (14.158) (14.158)
Patrimônio Líquido 1.013.474 2.560.663 -  3.574.137 2.302.089 -  2.302.089 53.754 535.554 (167.496) 6.298.038

2017
 Complexo Parnaíba      

 Térmicas à Gás  Upstream  Eliminações 
 Subtotal 

 Consolidado 
 Térmicas à  

Carvão 
 Comercialização  

de Energia  Holding e outros  Eliminações 
 Total do  

Consolidado 
Total do ativo 3.721.867 2.922.556 (497.285) 6.147.138 2.904.140 124.229 2.507.901 (776.027) 10.907.381 
Circulante  728.310  345.029 (102.058)  971.281  291.245 23.561 666.955 (75.786) 1.877.256 
Não circulante 2.993.557  2.577.527  (395.227)  5.175.857 2.612.895  100.668 1.840.946 (700.241)  9.030.125 
Total do passivo 3.721.867 2.922.556 (497.285)  6.147.138 2.904.140 124.229 2.507.901 (776.027) 10.907.381 
Circulante 492.035 516.066 (201.560) 806.541 330.202  51.635 90.184  (126.555) 1.152.007 
Não circulante  1.594.949 694.242 (295.725)  1.993.466 1.313.043  7.597 1.624.561  (559.228)  4.379.439 
Acionistas não controladores - - - -  -  - - (14.508)  (14.508)
Patrimônio Líquido 1.634.883  1.712.248  - 3.347.131 1.260.895  64.997 793.156 (75.736)  5.390.443 
Resultado:
 2018

  Complexo Parnaíba        

  Térmicas à Gás  Upstream  Eliminações 
 Subtotal  

Consolidado 
 Térmicas à 

 Carvão  Eliminações 
 Subtotal  

Consolidado 
 Comercialização 

 de Energia 
 Holding e 

 outros  Eliminações 
 Total do 

 Consolidado 
Demonstração do resultado            
Receita operacional líquida 2.276.947  232.332  (716.379) 1.792.900 1.226.519  - 1.226.519  495.441 356  (386.109)  3.129.107 
Custo de Bens e/ou Serviços vendidos (1.419.643) (173.652) 716.379  (876.916) (898.116)  - (898.116) (486.059)  (110) 386.109 (1.875.092)
Despesas operacionais  (65.860)  (6.832) -  (72.692) (22.318)  -  (22.318)  (3.977) (90.562) (28.139) (217.688)
Outros resultados operacionais  2.206  2.173  -  4.379  (1.113)  -  (1.113) -  199.782  - 203.048 
Despesas com exploração e poço seco  (112.404)  -  -  (112.404)  -  -  - -  -  - (112.404)
Equivalência patrimonial -  - -  -  -  -  - -  (8.881)  -  (8.881)
Receita financeira  55.620  26.577  -  82.197 60.975  - 60.975  3.094 131.464 - 277.730
Despesa financeira (340.181) (33.099) - (373.280) (212.335) - (212.335) (19.736) (176.711) - (782.062)
Provisão dos tributos correntes e diferidos  (83.194)  (9.891)  -  (93.085) 28.056  - 28.056  (8)  339.502  - 274.465 
Lucro (Prejuízo) do exercício 313.491  37.608  - 351.099 181.668 - 181.668  (11.245) 394.840  (28.139) 888.223 
Atribuído a sócios da empresa controladora  313.491 37.608  -  351.099  181.668  -  181.668  (11.245)  394.840  (28.489) 887.873 
Atribuído a sócios não controladores  -  -  -  -  -  -  - - - (350)  (350)
 2017

  Complexo Parnaíba    Total do 
  Térmicas à Gás  Upstream  Eliminações  Subtotal Consolidado  Térmicas à Carvão  Comercialização de Energia  Holding e outros  Eliminações Consolidado

 Demonstração do resultado          
 Receita operacional líquida  1.907.627  737.777  (670.728) 1.974.676  701.901  431.517  541  (386.862)  2.721.773 
 Custo de Bens e/ou Serviços vendidos  (1.340.860) (296.550)  670.728  (966.682) (606.911)  (424.640)  (266) 386.861 (1.611.638)
 Despesas operacionais  (33.484)  (46.656)  - (80.140)  (16.693)  (15.202) (107.779) (33.646) (253.460)
 Outros resultados operacionais 9.418 (7.866)  -  1.552 (2.905)  (443)  (23.110)  -  (24.906)
 Despesas com exploração e poço seco  -  (99.542)  - (99.542)  -  - - -  (99.542)
 Equivalência patrimonial  - -  - -  (18.822)  -  (7.548)  -  (26.370)
 Receita financeira 55.921 14.560  - 70.481 13.193 1.360  140.925  - 225.959
 Despesa financeira (272.541) (153.435) - (425.976) (159.021) (152) (161.613) - (746.762)
 Provisão dos tributos correntes e diferidos  (48.801)  (42.108)  - (90.909)  64  (718)  369  -  (91.194)
 Lucro (prejuízo) do exercício 277.280  106.180  - 383.460 (89.194)  (8.278) (158.481)  (33.647)  93.860 
 Atribuído a sócios da empresa controladora  277.280  106.180  - 383.460 (89.194)  (8.278) (158.481)  (32.009)  95.498 
 Atribuído a sócios não controladores  -  -  -  -  -  -  -  1.638  1.638 

A Companhia apresenta os saldos de cada segmento, uma vez que é uma informação significativa para o Conselho de Admi-
nistração. Assim, apresenta uma coluna contendo as eliminações referentes às transações com partes relacionadas para cada 
tipo de negócio. Os montantes eliminados acima estão substancialmente relacionados com: (i) Complexo Parnaíba - Locação da 
Unidade de Tratamento de Gás (“UTG”), Venda dos principais insumos para a geração de Energia - Gás (Fornecido pela Eneva, 
exploradora de gás para as Parnaíbas I, II e Parnaíba Geração e Comercialização); (ii) Usinas termoelétricas a carvão - Venda 
de sucata e cinza entre as usinas de geração de energia a carvão; (iii) Holding e outros - Refere-se à comercialização de energia 
realizada pela Eneva Comercializadora de Energia, uma vez que compra e vende energia para abastecer as usinas Parnaíbas I e 
II, Itaqui e Pecém II). Políticas Contábeis: As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente 
com o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões operacionais, 
responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais é a Diretoria Executiva, 
também responsável pela tomada das decisões estratégicas da Companhia.
30. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Programa Exploratório Mínimo (“PEM”): No dia 07 de outubro de 2015, a Parnaíba Gás Natural S.A. arrematou 06 blocos na 13º 
Rodada de Licitações realizada pela ANP. O valor total do bônus de assinatura dos seis blocos foi de R$ 10.020. Além do bônus de 
assinatura, foram considerados como critérios de julgamento do leilão, o Programa Exploratório Mínimo (PEM) a ser aplicado nos 
blocos, expresso em unidades de trabalho (UTs), e os percentuais de conteúdo local nas fases de exploração e desenvolvimento. 
A operadora Parnaíba Gás Natural S.A. assumiu o compromisso de cumprir o PEM do primeiro período exploratório com uma 
campanha de aquisição sísmica 2D. Em 12 de dezembro de 2016, por meio de procedimento de cessão de direitos e obrigações, 
a Parnaíba Gás Natural S.A. assumiu os 35% de participação da GDF Suez E&P Brasil Participações Ltda. nos blocos PN-T-101 
e PN-T-103, passando a deter 100% de participação nos referidos blocos. No dia 31 de julho de 2017, por meio de procedimento 
de cessão de direitos e obrigações, a Parnaíba Gás Natural S.A. passou a deter 70% de participação e a operação no bloco PN-

T-84, também arrematado na 13ª Rodada de Licitações. A parcela era antes detida pela BPMB Parnaíba S.A. Na mesma data, a 
Parnaíba Gás Natural S.A. assumiu os 30% de participação da BPMB Parnaíba S.A. nos blocos PN-T-69 e PN-T-87, passando a 
deter 100% de participação nos referidos blocos. No dia 27 de setembro de 2017, a Parnaíba Gás Natural S.A. arrematou 05 blocos 
na 14ª Rodada de Licitações realizada pela ANP. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de PEM referente a 13ª e 14ª Rodadas a 
ser cumprido perante a ANP está apresentado no quadro abaixo:
PEM com seguro garantia UTs Saldo em 2017 Adições Baixas Saldo em 2018
PN-T-69 3010 13.545 - - 13.545
PN-T-87 3010 13.545 - - 13.545
PN-T-84 2061 6.492 - - 6.492
PN-T-101 7003 31.513 - - 31.513
PN-T-103 7003 31.513 - - 31.513
PN-T-146 1010 4.545 - - 4.545
PN-T-163 1010 4.545 - - 4.545
PN-T-117 400 - 8.200 - 8.200
PN-T-118 600 - 12.300 - 12.300
PN-T-119 600 - 12.300 - 12.300
PN-T-133 500 - 10.250 - 10.250
PN-T-134 600 - 12.300 - 12.300
Total  105.698 55.350 - 161.048
Com a incorporação da Parnaíba Gás Natural pela Eneva, todos os blocos foram transferidos e os valores indicados referem-se ao 
montante de garantia contratado. Políticas Contábeis: A Companhia divulga os compromissos oriundos de operações de Ativo 
Imobilizado e Ativo Intangível.
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Maternidade ainda é tabu no mundo corporativo
“A mulher engravida para 

segurar o emprego”. “As 
mulheres podem tomar de-
cisões equivocadas no perío-
do da gravidez por conta dos 
hormônios”. Estas foram al-
gumas declarações encontra-
das na pesquisa online “Mi-
tos e Verdades do Universo 
Feminino no Mundo Corpo-
rativo”, realizada pelo grupo 
Mulheres do Varejo (MdV), 
entre os dias 27 de fevereiro 
e 10 de março deste ano, com 
107 mulheres e 77 homens 
do setor.

Neste levantamento, 79% 
dos homens e 84% das mul-
heres, em sua maioria geren-
tes, diretores e presidentes de 
empresas, afirmaram que as 
mulheres sofrem sim precon-
ceito no mundo corporativo 
quando engravidam.

Segundo o grupo MdV, 
esta constatação é mais 
que um alerta para que a 
discussão sobre Mundo 
Corporativo x Maternidade 
seja ainda mais aprofun-
dada e haja uma mudança 
de mentalidade envolvendo 
além das empresas tam-
bém as políticas públicas. 
Por exemplo, em relação 
à responsabilidade sobre 
os cuidados com os fil-
hos, assunto também de-
stacado na pesquisa, no 
ano de 2016, a legislação já 
trouxe novidades quanto ao 
abono de faltas em virtude 
de atestado de acompanha-
mento médico, que passou 
a ser estendido também aos 
homens, por meio da Lei 
13.257/2016, inciso XI no 

art. 473 da CLT (anterior-
mente, a lei previa somente 
o acompanhamento dos fil-
hos por mulheres): O em-
pregado não terá prejuízo 
ao salário por 1 um dia por 
ano para acompanhar filho 
de até seis anos em consulta 
médica.

No entanto, os mitos e 
verdades não param por aí, 
e a pesquisa traz ainda várias 
outras abordagens, entre as 
quais, sobre a recolocação 
profissional após a mater-
nidade (73% das mulheres e 
65% dos homens concordam 
que as mulheres têm dificul-
dade de se recolocar porque 
se tornaram mãe), as dificul-
dades encontradas pela mul-
her para a ascensão profis-
sional.

Segundo pesquisa real-
izada pela Workana, em ne-
gociações freelancers, 82% 
das mulheres disseram não 
terem sido questionadas so-
bre filhos; já em entrevistas 
tradicionais, o número cai 
para apenas 13%.

A pesquisa, intitulada 
Desigualdade de Gêneros 
no Mercado de Trabalho, foi 
realizada entre janeiro e fe-
vereiro de 2019, entrevistou 
duas mil pessoas, dentre elas, 
homens e mulheres, freelanc-
ers e empreendedores.

Uma das constatações 
dessa pesquisa é a de que 
no mercado freelance há 
menos desigualdade de 
gênero, em comparação ao 
mercado tradicional. 82% 
das mulheres responderam 
que em uma negociação 

freelance, o fato de ter fil-
hos não foi um ponto con-
siderado pelo contratante, 
pois a maioria não leva o 
gênero em consideração em 
suas contratações remotas. 
Em contrapartida, 87% das 
mulheres já foram ques-
tionadas se tinham filhos 
em uma entrevista, contra 
68% dos homens.

Já em relação às áreas de 
atuação, ainda há bastante 
disparidade: o mercado com 

menor presença feminina é 
o de tecnologia, como TI e 
programação, sendo somente 
de 8%, em comparação com 
43% dos homens.

Essa participação mínima 
das mulheres em tecnolo-
gia acaba refletindo na re-
muneração. Pois os homens 
acabam ganhando mais do 
que as mulheres mesmo no 
freelancing, por conta da 
pequena presença feminina 
em áreas mais valorizadas 

e com maior ticket médio, 
como TI e programação. 
Portanto, quando se trata de 
rendimentos mensais mais 
altos, 16% dos homens gan-
ham acima dos R$ 4 mil, já 
as mulheres são somente 8%

Apesar de menos pre-
sentes no mercado de tecn 
ologia, as mulheres são, 
no geral, mais qualifica-
das: 34% possuem superior 
completo, 17% são pós-
graduadas e 5% têm MBA, 

em comparação com 30%, 
11% e 4% respectivamente 
para os homens. Por outro 
lado, eles dedicaram mais 
horas para a sua capacita-
ção no ano passado. En-
quanto 34% das mulheres 
investiram mais de 100 
horas, a porcentagem para 
os homens foi de 45%. Já 
10% das mulheres não se 
dedicaram à capacitação, 
enquanto para os homens, 
foram apenas 2%.

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

31. EVENTOS SUBSEQUENTES
Exclusão de ICMS da base de Cálculo de PIS e COFINS: Em 23 de janeiro de 2019, transitou em julgado o processo nº 
0155564-75.2015.4.02.5101, cuja decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região acatou o pedido da Parnaíba Gás Natural 
S.A. (“PGN”), para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, reconhecendo o direito à compensação do montante in-
devidamente pago, nos últimos 5 anos. Diante disso, a Eneva (sucessora por incorporação da PGN) iniciou o levantamento dos 
montantes de ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, que será realizado de dezembro de 2013 até a data do trânsito em 
julgado. Portanto, a apuração dos créditos encontra-se em curso até a divulgação destas demonstrações financeiras e ainda não 
representa uma estimativa confiável para reporte. Alienação de Participação em Seival Sul Mineração S.A.: Em 25 de fevereiro 
de 2019, a Eneva S.A. celebrou contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças com a Copelmi Participações Ltda., para: 
- A alienação da totalidade da participação detida pela ENEVA, equivalente a 30% do total de ações, na Seival Sul Mineração S.A., 
sociedade detentora da titularidade dos direitos minerários pertinentes à mina de carvão mineral de Seival, localizada no município 
de Candiota, Estado do Rio Grande do Sul. Com esta operação, a Copelmi passa a ser a única acionista da Seival Sul Mineração; 
e - A venda de imóvel de propriedade de coligada a da Companhia localizado no município de Candiota, Estado do Rio Grande do 
Sul; O preço a ser pago pela Copelmi à ENEVA é de R$ 18,0 milhões pela venda das Ações e de até R$ 3,0 milhões pela venda do 
Imóvel. O custo do investimento em 31 de dezembro de 2018 dessa coligada é de R$2.920. Além disso, nos termos previstos no 
Contrato, caso a Seival Sul Mineração, suas afiliadas e/ou suas sucessoras eventualmente venham a celebrar, até 31 de dezembro 
de 2024, instrumentos de fornecimento de carvão proveniente da Mina de Seival para empreendimentos de geração de energia 
elétrica, serão devidas três parcelas de acréscimo eventual de preço pela Copelmi à ENEVA desde que tais empreendimentos 
atinjam, isoladamente ou em conjunto, as capacidades instaladas de 315 MW(R$ 15,0 milhões), 630 MW (R$ 7,5 milhões) e 945 
MW (R$ 7,5 milhões). O preço e cada parcela de acréscimo eventual de preço, se houver, serão corrigidos pelo IPCA desde a data 
de assinatura do Contrato até a data do efetivo pagamento. A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de determinadas 
condições precedentes previstas no Contrato, como a aprovação pelo Conselho Administração de Defesa Econômica - CADE, 
o assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional - CDN e as anuências prévias de financiadores no âmbito dos contratos 
de financiamento da Seival Sul Mineração. Empreendimento em Construção: Em 18 de fevereiro de 2019, teve inicio a implan-
tação da UTE Parnaíba V com capacidade instalada de 385 MW, a ser instalada no Complexo Termelétrico Parnaíba, estado do 
Maranhão. O prazo de construção previsto no contrato de empreitada global (EPC) é de 31 meses. A UTE Parnaíba V sagrou-se 
vitoriosa no leilão ANEEL de energia nova A-6 de 2018, assegurando um Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente 
Regulado (CCEAR), pelo prazo de 25 anos, a partir de janeiro de 2024. Em 18 de março de 2019, foi publicado o Ato Declaratório 

Executivo nº 01 que autorizou a UTE Parnaíba V a se beneficiar do REIDI (“Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento 
da Infraestrutura”) que suspende as contribuições do PIS / COFINS sobre as compras de bens e serviços destinados ao ativo fixo. 
ENEVA conclui estruturação do hedge cambial para Parnaíba V: Em 21 de janeiro de 2019, a Eneva concluiu a estruturação 
do hedge cambial para a parcela denominada em moeda estrangeira do investimento previsto para a construção da UTE Parnaíba 
V, equivalente a aproximadamente USD 120 milhões (com previsão de desembolso de cerca de 40% em 2019 e 60% em 2020). A 
taxa de câmbio média obtida foi de 3,8523 BRL/USD (3,76 BRL/USD em 2019 e 3,91 BRL/USD em 2020). O impacto incremental 
do hedge cambial foi de R$ 13 milhões, equivalente a 1% do investimento total estimado. 
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Aos Administradores e aos Acionistas da Eneva S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas da Eneva S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 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 correspon-
dentes notas explicativas, compreendendo as principais políticas contábeis e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos re-
levantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Eneva S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previs-
tos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais Assuntos de Auditoria 
(PAA) 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 individuais e consolidadas como um 
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expres-
samos uma opinião separada sobre esses assuntos. Valor recuperável do imobilizado e do intangível, valor realizável dos 
créditos tributários e valorização da aquisição de controle da Pecém II: Veja as notas explicativas 13, 14, 11 e 16 às demons-
trações financeiras individuais e consolidadas: • Principal assunto de auditoria: A Companhia e suas controladas possuem sal-
dos significativos de imobilizado e intangível, cuja avaliação de recuperabilidade envolve julgamentos críticos na determinação das 
premissas usadas nos fluxos de caixa futuros esperados em cada unidade geradora de caixa (“UGC”). Adicionalmente, a Compa-
nhia e suas controladas possuem saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos, relacionados a prejuízos fiscais 
e base negativa de contribuição social e diferenças temporárias, os quais foram reconhecidos com utilização de estudo que contem 
projeções utilizadas para fundamentar o seu lucro tributável futuro. Ainda, no exercício atual a Companhia tornou-se controladora 
integral da Pecém II Participações S.A. (“Pecém II”) mediante aquisição dos 50% remanescentes da sua participação societária. A 
referida aquisição resultou na remensuração da participação societária anteriormente detida pelo valor justo e no reconhecimento 
no resultado do ganho resultante de compra vantajosa. Para o cálculo do valor justo dessa aquisição, a Companhia utilizou-se de 
projeções de resultados futuros determinadas com base em premissas relevantes estabelecidas pela Companhia. As projeções de 
resultados futuros envolvidas nas três áreas supracitadas incluem premissas relevantes referentes principalmente ao volume e 
preços de venda de energia, dispêndios para manutenção dos equipamentos, insumos e custos associados e taxas de desconto. 
Esse assunto foi tratado como significativo em nossa auditoria em função dos julgamentos complexos e alto grau de subjetividade 
contido nas projeções elaboradas pela Companhia que, se alteradas, poderão resultar em valores substancialmente diferentes dos 
utilizados na elaboração dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. • Como nossa auditoria conduziu esse 
assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, principalmente, a compreensão e avaliação inicial do desenho dos contro-
les internos chave estabelecidos em relação ao processo de apuração do valor recuperável das UGCs da Companhia, do valor dos 
créditos tributários diferidos e dos montantes reconhecidos em relação à aquisição de controle da Pecém II (“projeções”). Tais 
procedimentos englobaram também a avaliação da política de aprovação dos orçamentos e premissas utilizados na determinação 
das projeções estabelecidos pela administração da Eneva S.A. Os procedimentos de auditoria efetuados incluíram ainda, para os 
componentes considerados significativos, a avaliação em base de testes, com o auxílio de nossos especialistas em finanças cor-
porativas, da razoabilidade, consistência e aderência a práticas usuais de mercado das premissas, das metodologias e dos julga-
mentos utilizados na determinação das projeções. Os principais aspectos que testamos estão relacionados com volumes e preços 
de venda de energia, dispêndios para manutenção dos equipamentos, insumos e custos associados e taxas de desconto, que in-
cluem, mas não se limitam, ao prêmio de risco de mercado, quando apropriado. Com o auxílio dos nossos especialistas em impos-
tos, testamos, para os componentes considerados significativos, as bases de cálculo dos prejuízos fiscais, bases negativas de 
contribuição e as diferenças temporárias, confrontando-as com as escriturações fiscais correspondentes e avaliando a natureza 
das diferenças temporárias apuradas. Com a ajuda de nossos especialistas de finanças corporativas, avaliamos, para os compo-
nentes considerados significativos, as premissas usadas na determinação das projeções e recalculamos as projeções consideran-
do determinados intervalos e cenários de taxas de desconto, percentual de despacho e custos de operação. Avaliamos ainda se 
as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas consideram as informações relevantes. No decorrer da 
nossa auditoria identificamos ajustes que afetariam a mensuração e divulgação dos impostos diferidos passivos que foram reco-
nhecidos e divulgados pela Companhia. Com base nas evidências coletadas na execução dos procedimentos acima resumidos, 
consideramos aceitáveis o valor recuperável do imobilizado e do intangível, o valor recuperável dos créditos tributários diferidos, 
assim como a valorização da aquisição de controle da Pecém II, bem como as divulgações relacionadas, no contexto das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. 
Outros assuntos: Demonstrações individual e consolidada do valor adicionado: As demonstrações individual e consolidada 
do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da admi-
nistração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia. Para 
a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos 
no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adi-
cionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamen-
to Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Audito-

ria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício anterior: As demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentadas como valores correspondentes nas de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício corrente, foram anteriormente auditadas por outros auditores in-
dependentes, que emitiram relatório datado em 14 de março de 2018, sem modificação. Outras informações que acompanham 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma rele-
vante, inconsistente com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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. Res-
ponsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A admi-
nistração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhu-
ma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.Os responsáveis pela governança da Companhia e suas 
controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais 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 individuais e consolidadas, independen-
temente 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 re-
levante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles inter-
nos, 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 expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. 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 au-
ditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em rela-
ção 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 individuais e consolidadas 
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 individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negó-
cio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das cons-
tatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos du-
rante 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 eventuais relacionamentos ou 
assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguar-
das. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício corren-
te e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de au-
ditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamen-
te 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, 20 de março de 2019
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Danilo Siman Simões - Contador CRC 1MG058180/O-2 T-SP
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A T I V O Nota
31.12. 
2018

31.12. 
2017

Ativo circulante 136.478 130.187
  Disponibilidades 486 824
  Aplicações interfinanceiras de liquidez 27.307 24.206
     Aplicações no mercado aberto 27.307 24.206
  Títulos e valores mobiliários e inst. Financeiros 
derivativos 4 30.690 21.182
     Carteira própria 12.601 13.153
     Instrumentos financeiros derivativos 561 557
     Vinculados à prestação de garantias 17.528 7.472
  Relações interfinanceiras 46 68
     Créditos vinculados ao banco central 46 68
  Operações de créditos 5 8.189 21.254
     Empréstimos e financiamentos setor privado 23.262 35.517
     Rendas a apropriar -financiamentos e 
empréstimos (3.334) (5.592)
     (-) Provisão p/operações de créditos em 
liquidação duvidosa (11.739) (8.671)
  Outros créditos 15.634 11.045
      Rendas a receber 529 129
      Diversos 15.105 10.916
  Outros valores e bens 54.126 51.608
     Outros valores e bens 6 54.104 51.585
     Despesas antecipadas 22 23
Ativo realizável a longo prazo 3.119 11.009
  Operações de créditos 5 3.119 11.009
     Empréstimos e financiamentos setor privado 10.669 23.131
     Rendas a apropriar -financiamentos e 
empréstimos (4.432) (10.399)
     (-) Provisão p/operações de créditos em 
liquidação duvidosa (3.118) (1.723)
Permanente 327 345
  Investimentos 115 115
     Outros investimentos 115 115
  Imobilizado de uso 212 230
    Outras imobilizações de uso 1.162 1.155
    (-) Depreciações acumuladas (950) (925)

T O T A L    D O    A T I V O 139.924 141.541

P A S S I V O Nota
31.12. 
2018

31.12. 
2017

Passivo circulante 80.247 81.712
Depósitos 71.259 73.631
     Depósitos à vista 891 1.708
     Depósitos a prazo 70.368 71.923
Relações interfinanceiras 69 45
     Recebimentos e pagamentos a liquidar 69 45
Instrumentos financeiros derivativos 806 248
      Prêmio de opções lançadas 806 248
Outras obrigações 8.113 7.788
     Sociais e estatutárias 14 124
     Fiscais e previdenciárias 2.539 1.151
     Diversas 7 5.560 6.513
Passivo exigível a longo prazo 1.994 -
  Depósitos 1.994 -
     Depósitos a prazo 1.994 -
Patrimônio líquido 57.683 59.829
  Capital social 80.000 80.000
     Ações ordinárias - País 8 80.000 80.000
  Ajuste valor de mercado - TVM (1.120) 411
  Lucros ou prejuízos acumulados (21.197) (20.582)

T O T A L    DO    P A S S I V O 139.924 141.541

DISCRIMINAÇÃO 2ºSEM/18
31.12. 
2018

31.12. 
2017

  Receitas operacionais 13.255 25.898 42.622
     Rendas de operações de crédito 7.941 21.162 36.269
     Rendas de operações de arrendamento mercantil - - 509
     Rendas de títulos e valores mobiliários 1.536 (1.537) 4.373
     Resultado com instrumentos financeiros derivativos 3.778 6.273 1.471
  Despesas da intermediação financeira (3.858) (13.022) (20.662)
      Operações de captação de mercado (2.367) (5.604) (9.915)
      Operações de arrendamento mercantil - - (357)
      Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.491) (7.418) (10.390)
  Resultado bruto da intermediação financeira 9.397 12.876 21.960
  Outras receitas/despesas operacionais (7.004) (11.193) (11.441)
     Rendas de tarifas bancárias 11 47 59
     Despesas de pessoal (1.063) (1.898) (2.277)
     Outras despesas administrativas (2.570) (4.518) (4.026)
     Despesas tributárias (923) (1.639) (1.607)
     Outras receitas operacionais 328 663 912
     Outras despesas operacionais (2.787) (3.848) (4.502)
  Resultado operacional 2.393 1.683 10.519
  Resultado não operacional - - 1.277
  Resultado antes da tributação sobre o lucro 2.393 1.683 11.796
  Provisão para IRPJ (811) (1.296) (565)
  Provisão para contribuição social (586) (984) (472)
  Participação no lucro - (18) (110)
  Lucro / prejuízo liquido do semestre/exercício 996 (615) 10.649
  Quantidade de ações 1.209.045 1.209.045 1.209.045
Lucro / prejuízo líquido por  ações 0,82 (0,51) 8,81

 EVENTOS 
Capital 
Social 

Ajuste TVM 
VR a mercado

Prejuízos 
Acumulados Total

 Saldo em 30.06.2018 80.000 (4.119) (22.193) 53.688
     Ajuste valor de mercado - TVM - 2.999 - 2.999
     Lucro líquido do semestre - - 996 996
 Saldo em 31.12.2018 80.000 (1.120) (21.197) 57.683
 Mutações do período - 2.999 996 3.995
 Saldo em 31.12.2017 80.000 411 (20.582) 59.829
     Ajuste valor de mercado - TVM - (1.531) - (1.531)
     Prejuízo líquido do exercício - - (615) (615)
 Saldo em 31.12.2018 80.000 (1.120) (21.197) 57.683
 Mutações do período - (1.531) (615) (2.146)
 Saldo em 31.12.2016 80.000 (694) (31.231) 48.075
     Ajuste valor de mercado - TVM - 1.105 - 1.105
     Lucro líquido do exercício - - 10.649 10.649
 Saldo em 31.12.2017 80.000 411 (20.582) 59.829
 Mutações do período - 1.105 10.649 11.754

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais

DISCRIMINAÇÃO
2°SEM/ 

2018
31.12. 
2018

31.12. 
2017

Atividades operacionais
      Lucro/prejuízo líquido do semestre/exercício 996 (615) 10.649
      (+/-) Ajustes ao lucro líquido:
          Ajuste  a mercado de tít.Val.Mobiliários e 
instrum.Financ.Derivativos 2.999 (1.531) 1.105
          Depreciações e amortizações 13 25 21
      Variação de ativos e passivos
          (Aumento)/redução de tít.Val.Mob. e instrum.
Financ.Derivativos (9.174) (9.508) (7.366)
          (Aumento)/redução de relações interfinanceiras (4) 22 (10)
          (Aumento)/redução de operações de crédito 7.980 20.955 (2.169)
          (Aumento)/redução de outros créditos (3.566) (4.589) 2.143
          (Aumento)/redução de outros valores e bens (103) (2.518) (10.500)
          Aumento/(redução) em outras obrigações 1.317 325 3.336
Caixa líquido gerado(consumido)nas atividades 
operacionais 458 2.566 (2.791)
Atividades de investimentos
          (Aquisição)/alienação de imobilizado de uso - (7) (28)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento - (7) (28)
Atividades de financiamento
          Aumento/(redução) em depósitos 3.070 (378) 283
          Aumento/(redução) em relações interfinanceiras 17 24 45
          Instrumentos financeiros derivativos 510 558 172
Caixa líquido consumido(gerado) nas atividades 
de financiamento 3.597 204 500
Redução líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa 4.055 2.763 (2.319)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 23.738 25.030 27.349
Caixa e equivalentes de caixa no final  do período 27.793 27.793 25.030

Redução líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa 4.055 2.763 (2.319)

Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL: A sociedade tem como objeto social a prática 
de operações ativas, passivas e serviços permitidos aos bancos comerciais e às socie-
dades de crédito, financiamento e investimentos. Iniciou suas atividades no mercado 
bancário e de capitais em 1964, com a fundação da Cédula S/A. Crédito Financiamento 
e Investimento. Em 1989, transformou-se em banco múltiplo, para operar com carteiras 
de banco comercial, de investimento e financeiro.  Nota 2 – APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições do 
Sistema Financeiro Nacional, emanadas das normas e instruções do Banco Central do 
Brasil e em consonância com o COSIF – Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional. Com relação as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamento 
Contábeis – CPC, relacionadas ao processo de convergência às normas internacionais 
de contabilidade, foram adotados para fins de elaboração e divulgação das demons-
trações contábeis apenas os pronunciamentos aprovados pelo Banco Central do Bra-
sil, sendo as principais alterações introduzidas e que impactaram as demonstrações 
contábeis: a substituição da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 
pela Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03 – Fluxo de Caixa); o novo critério para 
registro de Reserva de Capital; a obrigatoriedade de destinar o lucro apurado em cada 
exercício, seja através da distribuição de dividendos ou da constituição de Reserva de 
Lucros; e a aprovação dos CPC’s: 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos; 05 – 
Divulgações sobre Partes Relacionadas; 25 – Provisão e Passivo e Ativo Contingentes; 
24 – Eventos Subsequentes, 23 – Políticas Contábeis, Mudança de estimativa e Reti-
ficação de Erro; e 10 – Pagamento Baseado em Ações. Estão sendo apresentadas as 
Demonstrações Contábeis encerradas no exercício e segundo semestre findos em 31 
de dezembro de 2018 em comparação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.  
Nota 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As seguintes práticas contábeis fo-
ram adotadas pelo Banco: a) Resultado das Operações: As receitas e despesas 
são contabilizadas pelo regime de competência.  b) Caixa e Equivalentes de Caixa 
para Fluxo de Caixa Indireto: Caixa e equivalentes de caixa são representados por 
disponibilidades em moeda nacional, aplicações no mercado aberto e aplicações em 
depósitos interfinanceiros, cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação 
seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor 
justo, que são utilizados pelo Banco para gerenciamento de seus compromissos de 
curto prazo.  c) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: Representam os recursos 
aplicados no mercado interbancário. São apresentadas pelo valor presente, calculadas 
“pro-rata dia” com base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados.  d) 
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos: De acordo 
com a Circular nº 3.068 de 8 de novembro de 2001 e regulamentação complementar, 
os títulos e valores mobiliários são classificados e avaliados em três categorias es-
pecíficas, atendendo aos seguintes critérios específicos de contabilização, sendo: i) 
Títulos para Negociação, ii) Títulos Disponíveis para Venda e iii) Títulos Mantidos até 
o Vencimento.  e) Instrumentos Financeiros Derivativos: Os instrumentos financei-
ros derivativos que foram contratados associados a outras operações de aplicação 
de recursos estão avaliados pelos valores das receitas e despesas incorridas até a 
data das demonstrações contábeis.  f) Operações de Crédito: Todas as operações 
de crédito e arrendamento mercantil têm os seus riscos classificados de acordo com 
julgamento da Administração, levando em consideração a conjuntura econômica, a 
experiência passada e os riscos específicos em relação às operações, aos devedores 
e garantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 2.682/99, 
do Conselho Monetário Nacional - CMN, que requer a análise periódica da carteira e 
sua classificação em nove níveis de risco, de AA até H. A tabela com o resumo dessa 
classificação está apresentada na Nota 5.II.  As operações de crédito e arrendamento 
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mercantil são registradas a valor presente, calculadas “pro-rata dia” com base no inde-
xador e na taxa de juros pactuados, sendo atualizadas até o sexagésimo dia de atraso. 
Após o sexagésimo dia, o reconhecimento do resultado ocorre quando efetivamente 
recebidas. Os riscos das operações ativas renegociadas são definidos conforme critério 
da Resolução nº 2.682/99, ou seja, permanecem no rating que se encontravam antes 
da renegociação e as renegociações de operações de crédito que foram anteriormente 
baixadas contra a provisão e que estavam em contas de compensação, são classifica-
das como nível H. Os eventuais ganhos provenientes da renegociação somente serão 
reconhecidos como receita quando efetivamente recebidos.   g) Provisão para Perdas 
em Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil e Outros Créditos: Constituída 
em montante considerado suficiente para cobertura de eventuais perdas, com base 
nos percentuais mínimos de provisionamento requeridos pela Resolução nº 2.682/99 
do BACEN, baseadas na classificação de risco do cliente, em função da análise peri-
ódica da qualidade do cliente e não apenas quando da ocorrência de inadimplência.  
h) Imobilizado de Uso: Demonstrado ao custo de aquisição. As depreciações foram 
calculadas pelo método linear utilizando-se taxas que levam em conta a vida útil dos 
bens. i) Imobilizado de Arrendamento: Demonstrado pelo custo de aquisição menos 
a depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, com base 
em taxas autorizadas pela legislação fiscal, aceleradas em 30%.  j) Superveniência 
(Insuficiência) de Depreciação: A sociedade ajustou sua carteira de arrendamento 
mercantil pela diferença apurada entre o valor contábil dos contratos e o valor pre-
sente de sua carteira à taxa interna de retorno de cada contrato. O valor do ajuste é 
reconhecido como superveniência e insuficiência de depreciação no imobilizado de 
arrendamento em contrapartida com conta de resultado.  l) Depósitos a prazo: Estão 
demonstrados pelo valor captado, acrescido dos encargos incorridos até a data do 
balanço.  m) Imposto de Renda e Contribuição Social: A provisão para Imposto de 
Renda foi calculada à alíquota de 15% sobre o lucro tributável mais adicional de 10% 
e a Contribuição Social sobre o lucro antes do Imposto de Renda à alíquota de 20%, 
a partir 01 de setembro de 2015. Nota 4 – TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E 
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS: Compostos da seguinte forma:
Títulos de Renda Variável 31/12/2018 31/12/2017
Carteira Própria 12.601 13.153
Ações de Companhias Abertas 12.970 12.752
(+/-) Ajustes a mercado          (369)          401
Instrumentos Financeiros Derivativos     561     557
Prêmio de Opções a Exercer     490     452
(+) Ajustes a mercado       71     105
Vinculados à Prestação de Garantias 17.528 7.472
Ações de Companhias Abertas 18.438 7.492
(+/-) Ajustes a mercado (     910) (    20)
Total 30.690 21.182
Nota 5 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO: Nota 5.I – Composição por modalidade:                                          

Nota 5.I.a – Operações de Crédito 31.12.2018 31.12.2017
 % %
Financiamento, Empréstimo e Capital de Giro 24.698 94,39 35.039 82,14
Adiantamento a depositante 2 0,01 –  – 
Conta garantida –  838 1,96
Crédito pessoal 1.465 5,60 6.780   15,90
Total de Operações de Crédito 26.165 100,00 42.657  100,00
Ativo Circulante 19.928 29.925
Ativo Realizável a Longo Prazo 6.237 12.732

Nota 5.II – Classificação por níveis de risco – Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil:
Nível

% Tipo de Operação

Curso Normal  Vencidas
de P. Física P. Jurídica Provisão P. Física P. Jurídica Provisão

Risco 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
AA -    Operação de Crédito 1.400 1.187 66 7.736 - - - - - - - -
A 0,5  Operação de Crédito - - 2.752 3.224 14 16 - - - - - -
B 1  Operação de Crédito 65 2.897 168 - 2 29 - 825 - - 8
C 3  Operação de Crédito - 406 1.927 1.563 58 59 - 1 187 150 5 5
D 10  Operação de Crédito - - - 12.684 - 1.268 - - - -
E 30  Operação de Crédito - - - 3.706 - 1.112 - - 544 164
F 50  Operação de Crédito - - - - - - - - - -
G 70  Operação de Crédito - - 12.997 - 9.098 - - - 3.078 - 2155 -
H 100  Operação de Crédito - 1.430 1.997 2.072 1.997 3.501 - 856 1.528 3.377 1.528 4.232

Total 1.465 5.920 19.907 30.985 11.169 5.985 - 1.682 4.793 4.071 3.688 4.409
Nota 5.III – Operações recuperadas e Lançadas a Prejuízo:

Setor Privado
Exercício de 2018 Exercício de 2017

Operações Recuperadas Operações Lançadas a Prejuízo Operações Recuperadas Operações Lançadas a Prejuízo
Pessoas Jurídicas 3.582 10.488 19.711 9.851
Pessoas Físicas 2.954 2.955 60 1.693

Total 6.536 13.443 19.771 11.544
Nota 6 – OUTROS VALORES E BENS: Representados por imóveis recebidos em 
quitação de operações de crédito, estando assim composto:

Descrição 31.12.2018 31.12.2017
Imóveis 59.057 56.538
Provisão para desvalorização (4.953) (4.953)

Total 54.104 51.585
A provisão foi constituída para imóvel objeto de arrendamento totalmente depreciado 
na data base de 31 de dezembro de 2018. Nota 7 – PROVISÃO PARA EVENTUAIS 
CONTINGÊNCIAS PASSIVAS: Mesmo não havendo expectativa de provável perda 
e saída de recursos financeiros, o Banco mantém um passivo constituído no valor de 
R$ 5.302 mil (R$ 4.302 mil em 31 de dezembro de 2017) para suprir eventuais e fu-
turas indenizações a terceiros.  Nota 8 – CAPITAL SOCIAL: O Capital Social de R$ 

80.000 mil, de propriedade de domiciliados no país, está representado por 1.209.045 
ações. Nota 9 – LIMITE OPERACIONAL – ACORDO DA BASILÉA: O Patrimônio 
de Referência – PR do Banco é compatível com a sua exposição a riscos conforme 
estabelecido na regulamentação editada pelo Banco Central do Brasil.

2018 2017
Patrimônio de Referência – PR 57.684 59.829
Parcela de Risco de Crédito 95.606 105.837
Parcela de Risco de Mercado 55.223 41.875
Parcela de Risco Operacional 17.795 11.486
Ativos Ponderados por Risco (RWA) 168.624 159.198
Margem do PR sobre RWA 43.140 45.103
Índice de Basiléia 34,21% 37,58%

Nota 10 – PARTES RELACIONADAS: De acordo com o Pronunciamento Técnico 
CPC 5 – Divulgação sobre Partes Relacionadas enquadram-se nesse conceito os De-
pósitos a Prazo.  As transações com partes relacionadas são realizadas pelo Banco 
em condições usuais de mercado e, portanto, não geram qualquer benefício indevido 
às suas contrapartes ou prejuízos à instituição. Conforme os conceitos definidos no 
referido pronunciamento do CPC, o Banco possui como partes relacionadas: acionista 
controlador, membros da família e pessoal-chave da administração. As transações 
mantidas com partes relacionadas são detalhadas a seguir:
Certificado de Depósito Bancário – Prefixado 31.12.2018 31.12.2017
Controlador e membros da família 47.719 54.137
Pessoal chave da administração 1.051 – 
Certificado de Depósito Bancário – Pós fixado
Controlador e membros da família 16.062 9.824
Pessoal chave da administração - 1.004

Total 64.832 64.965
Nota 11 – RESUMO DA ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL E DE 
RISCOS: Nota 11.1 – GERENCIAMENTO DE CAPITAL: O Banco Cédula atua no 
mercado de forma conservadora, respeitando rigorosamente os limites de diversificação 
e concentração máximos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. O monitoramento 
e o controle do nível adequado de capital da instituição, a avaliação da necessidade de 
capital para cobertura da exposição aos riscos e o planejamento de metas e necessida-
de de capital, considerando os objetivos estratégicos são realizados mensalmente atra-
vés do acompanhamento do Demonstrativo de Limites Operacionais – DLO. Nota 11.2 – 
GERENCIAMENTO DO RISCO DE CRÉDITO:  Fundamentado na Resolução CMN nº 
4.557/17, a exposição ao risco de crédito pelo Banco Cédula está ligada a possibilidade 
de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, por determinada contraparte, 
de obrigações relativas à liquidação de operações de crédito, operações envolvendo 
títulos e valores mobiliários, aplicações interfinanceiras. Como instrumentos mitigadores 
a instituição, além de atuar de forma conservadora, respeitados rigorosamente os limites 
de diversificação e concentração máximos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil 
e a sua política de crédito; realiza uma criteriosa avaliação para concessão de crédito 
para clientes e de instituições que recebem as suas aplicações, realizando, ainda, ope-
rações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. O resumo da descrição 
da estrutura de gerenciamento do risco de crédito está disponível aos interessados na 
sede do Banco. As perdas decorrentes de eventos relacionados a risco de crédito estão 
descritos na Nota Explicativa V.III. Nota 11.3 – GERENCIAMENTO RISCO OPERA-
CIONAL:  Definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falhas, 
deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas ou de eventos 
externos, O Banco, conforme facultado na Resolução CMN nº 4.557/17, calcula a 
parcela para cobertura desse risco pelo método do indicador básico, dispondo de 
estrutura de gerenciamento capaz de identificar, avaliar, monitorar, controlar e miti-
gar os riscos associados às suas atividades. Nota 11.4 – GERENCIAMENTO DO 
RISCO DE MERCADO: O risco de mercado está ligado à possibilidade de perda 
por oscilação de preços e taxas em função dos descasamentos de prazos, moedas 
e indexadores das carteiras ativas e passiva do Banco. A política do Banco, em 
termos de exposição ao risco de mercado é conservadora, com limites definidos 
e validados pela Diretoria Executiva, não realizando operações classificadas na 
carteira de negociação. Dessa forma, a estrutura de gerenciamento do risco de 
mercado do Banco está apta a avaliar e monitorar a exposição a esse risco. Nota 
11.5 – GERENCIAMENTO DO RISCO DE LIQUIDEZ:  Conforme determinado pela 
Resolução CMN nº 4.557/17, é a possibilidade de ocorrência de desequilíbrios entre 
ativos negociáveis e passivos exigíveis – “descasamentos” entre pagamentos e 
recebimentos – que possam afetar a capacidade de pagamento do Banco, levando-
-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos 
e obrigações. O risco de liquidez da instituição está dentro dos limites estabelecidos 
pela Alta Administração. A instituição possui aplicações em Operações Compromissadas 
de elevada liquidez, que dentre seus recursos disponíveis, servem para honrar com 
seus compromissos, garantindo a manutenção e a continuidade de suas atividades 
operacionais. O relatório de gerenciamento de riscos está à disposição dos interessados 
na sede do Banco.
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RUA GONÇALVES DIAS, N° 65, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ

CNPJ.: 33.132.044/0001-24

Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas do BANCO CÉDULA S.A. Opinião: Examinamos 
as demonstrações contábeis do Banco Cédula S.A. (“Banco”), 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 correspondentes notas explicativas, incluin-
do o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Banco Cédula S.A. 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 responsabilidades, em conformidade com tais nor-
mas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao Banco, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, 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: As Demonstrações Contábeis corres-
pondentes ao exercício e semestre findos em 31 de dezembro de 2017, apresentadas 
para fins de comparação por força das normas emanadas do Banco Central do Brasil, 
foram anteriormente por nós auditadas de acordo com as normas de auditoria vigen-
tes por ocasião da emissão do relatório em 19 de março de 2018, que não conteve 
nenhuma modificação. Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório do auditor: A administração do Banco é responsável por 
essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opi-
nião 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 é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o 
Banco continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o 
Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança do Banco 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações 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 exis-
tentes. 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 acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: a) 

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações con-
tábeis, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos evidência de audito-
ria 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. b) Obtemos entendimento dos contro-
les 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 do Banco. c) Avaliamos a adequação das po-
líticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. d) 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 do Banco. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas di-
vulgações 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 o Banco a não mais se manter em continuidade 
operacional. e) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações 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 defici-
ências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Rio de Janeiro, 27 de março de 2019.

AUDIPEC - AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S. - CRC RJ-N° 0202
ERNESTO PATRÍCIO GIRÁLDEZ - Contador CRC-RJ N° 053.076/O-2 -

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas Banco Cédula S/A De conformidade com o Estatuto Social e legislação vigente, vimos submeter à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2018, juntamente com as Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes. 
Permanecemos à disposição para quaisquer informações que julguem necessárias.  A Diretoria

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 2º SEMESTRE DE 2018 E DE 31 DE 
DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
DO 2º SEMESTRE DE 2018 E DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DO 2º SEMESTREDE  
2018 E DE 31 DEDEZEMBRO DE 2018 E 2017  (Em milhares de Reais)

Siga o Monitor Mercantil, twitter.com/sigaomonitor
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Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2018 e 2017  (Em milhares de Reais)
Passivo e patrimônio líquido Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Fornecedores 9 154 141
Debêntures 8 606 1.620
Obrigações fiscais 27 25

787 1.786
Não circulante
Fornecedores 9 1.366 1.374
Debêntures 8 14.210 14.210

15.576 15.584
Patrimônio líquido 10 1.100 1.100
Capital social 1.100 1.100
Total do passivo e do patrimônio líquido            17.463 18.470

Ativo Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 1.075 1.040
Contas a receber de clientes 5 443 445
Impostos a recuperar 6 606 903

2.124 2.388
Não Circulante
Imobilizado 7 15.339 16.082

15.339 16.082
Total do ativo 17.463 18.470

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Receita operacional, líquida 11 5.093 5.116
Custos dos serviços prestados 12 (2.035) (1.883)
Lucro Bruto 3.058 3.233
Despesas Operacionais
Gerais e administrativas 13 (1.462) (1.171)
Outras receitas 99 149
Outras despesas (444) (542)

(1.807) (1.564)
Resultado antes do efeito financeiro 1.251 1.669
Resultado financeiro líquido 14 (1.251) (1.669)
Resultado do exercicio - -
Lucro líquido por ação ( R$ ) - -

31/12/2018 31/12/2017
Resultados dos exercícios - -
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício - - 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  (Em milhares de Reais)

31/12/2018 31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício - -
Ajustes por
Depreciação 742 742
Provisão para remuneração de debêntures 1.314 1.691

2.056 2.433
Aumento em contas a receber  2 -
Diminuição em impostos a recuperar 297 (434)
Diminuição em obrigações fiscais 2 -
Diminuição em fornecedores  5  (63)
Outros -  (5)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 2.362 1.931
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de remuneração das debêntures  (2.327) (1.631)
Caixa líquido consumido pelas atividades de 
financiamento (2.327) (1.631) 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 35 300
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício - -
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1.075 1.040
Aumento líquido de caixa e equivalentes de Caixa 1.075 1.040

31/12/2018 31/12/2017
Receitas 5.417 5.409
De Fornecimento de Energia Elétrica 5.318 5.341
Outras Receitas 99 149
Insumos adquiridos de terceiros                                                                             (2.039) (1.920)
Custos Prods, Merc. E Servs. Vendidos - -
Materiais, Energia, Serv. Terceiros, Outros (1.595) (1.378)
Perda/Recuperação de valores ativos  (444) (542)
Valor adicionado bruto 3.378 3.570
Retenções (742) (742)
Depreciação, Amortização e Exaustão                                                                         (742) (742)
Valor adicionado liquido produzido 2.636 2.828
Valor adicionado em receitas por transferência 161 59
Receitas Financeiras 161 59
Valor adicionado a distibuir 2.797 2.887
Distribuição do valor adicionado 2.797 2.887
Impostos, taxas e contribuições 254 180
Federais 249 172
Estaduais 5 8
Municipais - -
Remuneração de capitais de terceiros 2.543 2.707
Juros 98 37
Outras
Remuneração Debenturistas 1.314 1.691
Compensação financeira pela utilização de recursos 1.131 979

Senhores Acionistas, O Aproveitamento Múltiplo de Manso – APM Manso está 
localizado no Rio Manso, situado a cerca de 100 Km da cidade de Cuiabá-MT, e tem 
uma potência instalada de 210 MW, com quatro unidades geradoras de 52,5 MW, 
tendo uma energia assegurada de 92,0 MW. O seu reservatório atinge áreas nos 
municípios de Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia. Idealizado com o objetivo 
de, num único empreendimento, buscar soluções para geração de energia elétrica 
e para a função social de combate às cheias do Rio Cuiabá, que traziam pesados 
ônus às comunidades ribeirinhas, o projeto se mostrou eficaz no seu primeiro ano de 
operação através da contenção dos reflexos provocados pelos altos índices pluvio-
métricos verificados na região. Agrega, também, funções relevantes de caráter comu-
nitário, tais como diluição de efluentes, navegação, irrigação, piscicultura e melhorias 
das condições sócio-econômicas da região. Contrato de Concessão: O contrato de 
concessão na forma compartilhada para geração de energia (“Contrato de Conces-
são ANEEL nº 10/2000”), firmado entre a União por intermédio da Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL e as empresas integrantes do Consórcio APM Manso, 
PROMAN e FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS, foi assinado em 10 de fevereiro de 
2000 e vigorará pelo prazo de 35 anos contados a partir daquela data, podendo ser 
prorrogado pelo mesmo período desde que os concessionários assim o requeiram, 
pelo menos 36 meses antes do final desse prazo. Licenciamento Ambiental: En-
contra-se plenamente em vigor, tendo a ELETRONORTE, à época responsável pelo 
assunto, preparado e apresentado o EIA/RIMA exigido pela legislação ambiental e a 
licença de instalação renovada desde 01/10/98. Contexto Econômico Financeiro: 
Principais itens financeiros comparados ao exercício anterior:

ITEM 31/12/2018 31/12/2017
Ativo Circulante 2.124 2.388
Ativo Não Circulante 15.339 16.082
Ativo Total 17.463 18.470
Passivo Circulante 787 1.786
Passivo Não Circulante 15.576 15.584
Patrimônio Líquido 1.100 1.100
Passivo Total 17.463 18.470
Receita Operacional Líquida 5.318 5.116
Resultado Operacional Líquido 1.251 1.669
Lucro Líquido após IR - -

Receita Operacional: A Receita Operacional da PROMAN é originada, exclusiva-
mente, pela comercialização do montante de energia elétrica garantida à Companhia. 
O montante de energia pertencente à PROMAN foi garantido através do Contrato de 
Concessão ANEEL n° 10/2000. A condição de venda da totalidade da energia ga-
rantida a PROMAN foi definida pelo contrato de compra e venda de energia elétrica 
(CCVE), celebrado entre Proman (vendedora) e Furnas (compradora). O volume e 
condições da venda estão descritas a seguir:

ENERGIA FIRME 
ANO QUANTIDADE MW ANO TARIFA R$/MWh

2002 544.276,74 56,77
2003 544.276,74 73,16
2004 525.186,95 79,57
2005 434.510,44 89,23
2006 392.745,44 90,32
2007 30.469,75 93,75
2008 30.469,75 101,15
2009 30.469,75 110,35
2010 30.469,75 108,77
2011 30.469,75 121,06

2012 30.469,75 127,11
2013 30.469,75 137,40
2014 30.469,75 144,98
2015 30.469,75 150,47
2016 30.469,75 166,57
2017 30.469,75 178,53
2018 30.469,75 177,78
2019 30.469,75 190,40
2020 30.469,75
2021 30.469,75
2022 30.469,75
2023 30.469,75
2024 30.469,75
2025 30.469,75
2026 30.469,75
2027 30.469,75
2028 30.469,75
2029 30.469,75
2030 30.469,75
2031 30.469,75
ATÉ 22.313,63
11/2032
dez/32 8.156,12
2033 28.308,59
2034 28.308,59
fev/35 3.289,46

Como podemos verificar, para o período de 2019 até 2031, o volume de energia 
assegurada a PROMAN será equivalente a 30.469,75 MWh/ano. A tarifa praticada 
para venda da energia à Furnas equivaleu, em 2018, a R$177,78/MWh. Conforme 
estabelecido no contrato de compra e venda, essa tarifa é atualizada, anualmente, 
pela variação acumulada do IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Para 
o exercício de 2019, a tarifa a ser praticada corresponde a R$190,40/MWh, pois a 
variação anual do IGP-DI, utilizada como base de cálculo para a definição do preço 
da tarifa a ser praticada durante o exercício de 2019, foi equivalente a 7,10%. Resul-
tado / Passivo Circulante e Não Circulante: A Proman apresenta, basicamente, 
dois passivos onerosos. O primeiro refere-se à obrigação de devolução, pela PRO-
MAN, à FURNAS, do volume de energia elétrica disponibilizado no canteiro de obras 
à época da construção da Usina, que deverá ser deduzido da energia assegurada 
à PROMAN, pelo Contrato de Concessão ANEEL nº 10/2000. Conforme disposto 
nos itens direitos e obrigações dos Parceiros integrantes do Consórcio APM-Manso, 
FURNAS, na qualidade de Parceiro Público, tinha a obrigação de disponibilizar ao 
Parceiro Privado, ou seja, a PROMAN, energia elétrica no Canteiro de Obras. Por 
sua vez, a PROMAN, na qualidade de Parceiro Privado, tem a obrigação de devol-
ver, a partir do 7º ano de operação da Usina, o volume de energia disponibilizado, 
em parcelas mensais, iguais e consecutivas, durante 311 meses. As condições do 
modo de devolução estabelecidas no Contrato de Constituição do Consórcio e no 
CCVE deverão ser ratificadas em Termo Aditivo ao CCVE que, até o momento, não 
foi celebrado. É importante ressaltar que Furnas contesta o volume de energia a ser 
devolvida pela PROMAN, por discordar da forma de apuração do mesmo, conforme 
detalhado na Nota Explicativa nº 8. A matéria vem sendo objeto de disputa judicial, 
já tendo havido decisão favorável à PROMAN em primeira instância. Embora a sen-
tença de primeira instância tenha sido posteriormente cassada, por questões proces-
suais a serem corrigidas, e não pelo mérito, posto que durante o prazo concedido à 
Furnas para que se manifestasse sobre os documentos juntados pela PROMAN, os 

autos permaneceram indisponíveis, impossibilitando que a Autora exercesse o direito 
ao contraditório, os consultores jurídicos desta companhia continuam classificando 
a perda dessa causa como REMOTA. A PROMAN, até o término do exercício de 
2018, pagou o equivalente a 144 parcelas mensais da referida dívida, apesar de não 
ter sido celebrado o Termo Aditivo ao CCVE. O volume de energia utilizada como 
base de cálculo a ser devolvido mensalmente, foi apurado por empresa de Auditoria 
Independente.  A PROMAN espera que, durante o exercício de 2019, essa devolu-
ção seja ratificada e formalizada, mediante celebração do Termo Aditivo ao CCVE. 
O outro passivo oneroso da empresa corresponde a 10.000 debêntures que estão, 
atualmente, em circulação. Essas debêntures são remuneradas através de partici-
pação no resultado operacional da Companhia. Até setembro de 2013 esses ativos 
eram remunerados a razão de 75%, a partir de outubro de 2013, por deliberação em 
assembleia de debenturistas, a remuneração desses ativos passou a ser equivalente 
a 100% do resultado operacional disponível apurado pela Cia. Em 31 de dezembro 
de 2018, a empresa apresentou um resultado operacional equivalente a R$ 1.314 
mil, que foi totalmente distribuído aos debenturistas, a título de remuneração das 
debêntures em circulação.  Em relação ao item “debêntures”, classificado no Passivo 
circulante e no Não Circulante, esclarecemos que: De acordo com a escritura das 
debêntures, toda a disponibilidade de caixa deve ser distribuída aos debenturistas, 
a título de remuneração e/ou amortização da conta passiva “debêntures”. Durante 
o exercício de 2018, a disponibilidade de caixa foi equivalente a R$ 2.327 mil. Com 
isso, essa disponibilidade de caixa foi distribuída aos debenturistas, a título de remu-
neração e/ou amortização da conta passiva “debêntures”, classificada no Passivo 
circulante. Para o exercício de 2019, estimamos que ocorram reduções no passivo 
circulante, pois estamos projetando que, a exemplo do que ocorreu no exercício 
de 2018, a disponibilidade de caixa deverá se manter acima da distribuição de re-
muneração aos debenturistas e, por força de escritura, o saldo remanescente será 
utilizado no pagamento do Passivo circulante conta “debêntures”. Atendimento 
aos dispositivos da Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003. A Compa-
nhia comunica que a empresa de Auditoria Independente BDO RCS AUDITORES 
INDEPENDENTES S.S., CNPJ sob o nº 54.276.936/0005-00, CÓDIGO CVM n° 
01032-4, não presta serviços adicionais à Proman. Os serviços ora contratados 
com a citada auditoria são os, comumente, estabelecidos em contratos padrão de 
prestação de serviços de auditoria externa, celebrados entre a entidade auditada e 
a empresa de auditoria independente.  Compromisso da Administração O atual 
Conselho de Administração e a Diretoria Executiva têm seus mandatos válidos até 
abril de 2019 e abril de 2020, respectivamente, tanto o Conselho de Administração, 
como a Diretoria Executiva, continuarão a envidar seus esforços, no sentido de cum-
prir, e fazer cumprir, todos os compromissos pactuados pela Companhia, no que se 
refere a sua responsabilidade como consorciada, perante a União, por intermédio 
da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, Furnas Centrais Elétricas S/A, 
como parceira e cliente, e, principalmente, perante a sociedade. Rio de Janeiro, 28 
de março de 2019. 

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO SA - PROMAN 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Cesar Avidos Juruena Pereira – Presidente do Conselho 
João Rios Junior – Conselheiro

Marcia de Luca Micheli – Conselheira Antônio Carneiro Alves – 
Conselheiro Geraldo Henrique de Castro – Conselheiro

DIRETORIA
Thiago de Resende Andrade - Diretor Presidente.

Nanci Turibio Guimarães – Diretora Financeira e de Relações 
com Investidores

1. Contexto operacional: Produtores Energéticos de Manso S.A. – PROMAN 
(“Companhia”), com sede na Cidade do Rio de Janeiro, e situado no Estado do Rio 
de Janeiro, foi constituída em 10 de dezembro de 1997, tendo como objeto a ex-
ploração, em consórcio firmado com as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 
- ELETRONORTE, posteriormente transferido para Furnas Centrais Elétricas S.A. 
(“Furnas”), sob regime de concessão do Aproveitamento Múltiplo de Manso - APM 
Manso (o “Empreendimento”), constituído basicamente pela Usina Hidroelétrica de 
Manso e suas quatro unidades geradoras. O referido consórcio foi firmado em 18 de 
dezembro de 1997, com a denominação de Consórcio APM Manso (o “Consórcio”), 
tendo como empresa líder Furnas, com o objetivo de concluir e manter a operação 
do Empreendimento e seu Sistema de Transmissão Associado. A participação da 
Companhia no montante dos investimentos para a conclusão do Empreendimento 
realizado pelo Consórcio foi de 33,33%, sendo que, a partir de 14 de novembro de 
2000, mediante Terceiro Termo Aditivo ao contrato de constituição do Consórcio, 
a Companhia passou a arcar, na proporção de 30%, com os custos referentes às 
melhorias, à reposição de sobressalentes e à parcela contratada com terceiros dos 
serviços especiais e dos serviços de reparos nas estruturas civis. A participação da 
Companhia na energia assegurada a ser gerada pelo Empreendimento está estabe-
lecida no Contrato de Concessão ANEEL nº 10/2000, abaixo detalhado. A concessão 
para exploração do Empreendimento pelo Consórcio é regulada pelo Contrato de 
Concessão n° 010/2000, firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANE-
EL, em 10 de fevereiro de 2000, sendo o prazo de vigência da referida concessão 
de 35 anos, contados a partir dessa data. O referido prazo poderá ser prorrogado, a 
critério da ANEEL, na forma da legislação em vigor, quando do término do Contrato 
de Concessão, mediante requerimento do Consórcio, desde que a exploração do 
Empreendimento esteja ocorrendo nas condições estabelecidas no referido Con-
trato de Concessão, na legislação do setor de energia elétrica e que atenda aos 
interesses dos consumidores. O Empreendimento é operado e mantido por Furnas, 
e suas quatro unidades geradoras iniciaram suas operações durante os exercícios 
de 2000 e 2001. Em 9 de junho de 2000, a Companhia firmou com Furnas, tendo 
como interveniente-garantidora a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS, 
Contrato de Compra e Venda de Energia (“Contrato”) que regula todos os direitos e 
obrigações na venda à Furnas da cota-parte da energia assegurada à Companhia 
no Empreendimento, correspondente aos seguintes montantes:

Energia assegurada em MWh/ano
2000 37.796,23
2001 695.267,38
2002 e 2003 544.276,74
2004 525.186,95
2005 434.510,44
2006 392.745,44
2007 à 2031 30.469,75
Até 11/2032 22.313,63
Dez/32 8.156,12
2033 e 2034 28.308,59
2035 3.289,46
Dessa forma, mediante o Contrato, a Companhia estará vendendo à Furnas, 
tendo essa se obrigado a comprar, no período de concessão, a totalidade da 
energia a que tem direito a Companhia, conforme mencionado anteriormente, 
ao preço unitário de R$ 36,98/MWh, base abril de 1997, corrigido pela variação 
do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna – IGP-DI (“IGP-DI”). O preço 
unitário da energia faturada para o exercício de 2019, devidamente atualizado, 
será equivalente a R$ 190,40/MWh (tarifa de 2018: R$ 177,78/MWh). O estoque 
de MWh garantido a PROMAN (Contrato de Concessão) e comprometido à 
venda para FURNAS, durante o período compreendido entre 2019 a 2035, 
corresponde a  486.483,14  MWh equivalente a R$92.626 mil ao preço que 
será faturada, do exercício de 2019 até o término da Concessão (fevereiro de 
2035). É importante ressaltar que, desde o início da operação do APM-Manso, o 
empreendimento nunca paralisou suas atividades, gerando volumes de energia, 
apurados em MHh, conforme demonstrado a seguir:  

Ano MWh Ano MWh
2001 250.034,52 2010 679.918,00
2002 863.018,00 2011 695.477,00
2003 832.519,66 2012 629.793,00
2004 732.808,00 2013 647.255,00
2005 615.793,00 2014 758.943,61
2006 847.429,00 2015 683.264,72
2007 698.706,99 2016 624.564,63
2008 859.446,00 2017 655.734,07

2009 768.547,00 2018 694.797,72
Independente do Volume de energia gerado pelo empreendimento, a PROMAN, 
têm garantido, através do Contrato de Concessão ANEEL 10/2000, o recebimento 
de um volume de energia, que, conforme contrato de Compra e Venda de energia 
já detalhado nesse Contexto Operacional, está comprometido para venda a Furnas 
em condições pré-estabelecidas, que serão mantidas até o término do contrato, ou 
seja, fevereiro de 2035.
No encerramento do exercício de 2018, o patrimônio líquido, o capital circulante líqui-
do e o resultado do exercício eram R$1.100 mil, R$ 1.337 mil e R$ 0, respectivamen-
te. No encerramento do exercício de 2018, a Companhia acumulou Resultado Ope-
racional Positivo equivalente a R$1.314 mil, que foi distribuído, na sua integralidade, 
aos investidores, a título de remuneração variável, nos termos da escritura da primei-
ra emissão de debêntures conversíveis em ações, em circulação. A Companhia 
apresentou, nesse período, disponibilidade de caixa que foi utilizada na amortização 
de seu passivo “Debêntures” mediante criação de evento de amortizações extraordi-
nárias do valor das debêntures em circulação. Os índices apresentados pela PRO-
MAN, demonstram que a Companhia vem auferindo resultados positivos, possibili-
tando a continuidade do processo de desoneração da Companhia, mediante 
antecipação de pagamentos parciais do passivo oneroso da Companhia que é cons-
tituído, primordialmente, das debêntures em circulação. 2. Base de preparação e 

apresentação das demonstrações contábeis: 2.1. Declaração de Conformida-
de: As demonstrações financeiras contábeis da Companhia foram elaboradas e 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo 
com as Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting 
Standards –IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board –IASB, 
aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As de-
monstrações contábeis aqui apresentadas foram elaboradas seguindo princípios, 
práticas contábeis e critérios consistentes com base nas últimas demonstrações 
contábeis em 31 de dezembro de 2017. A autorização para conclusão da preparação 
destas demonstrações contábeis ocorreu em 26 de fevereiro de 2019.  2.2. Princi-
pais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financei-
ras : a) Apuração do Resultado: As receitas de vendas são apresentadas pelo 
valor bruto, ou seja, inclui os impostos incidentes sobre as mesmas, os quais estão 
apresentados como contas redutoras das receitas. O resultado das operações é 
apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. As 
receitas são reconhecidas no resultado quando seu valor pode ser mensurado de 
forma confiável, todos os riscos e benefícios inerentes ao produto e/ou serviços são 
transferidos ao comprador. b) Moeda funcional e moeda de apresentação: As 
Demonstrações Contábeis estão apresentadas em milhares de Reais (R$) mil. O real 
é a moeda funcional e a principal moeda do ambiente econômico em que a Compa-
nhia opera. c) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa compreende numerário em 
espécie e depósitos bancários disponíveis; equivalentes de caixa são aplicações fi-
nanceiras de curto prazo, alta liquidez e são prontamente conversíveis em um mon-
tante conhecido de caixa, essa definição também é utilizada na Demonstração do 
Fluxo de Caixa.  d) Ativos financeiros: Os ativos financeiros da Companhia foram 
classificados, dentre as novas categorias trazidas pelo novo pronunciamento técnico 
IFRS 9/CPC 48, como mensurados ao custo amortizado e ao valor justo por meio de 
resultado. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no 
reconhecimento inicial.  e) Impairment de ativos financeiros: O CPC 48/IFRS 9 
substitui o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38/IAS 39 por um modelo prospec-
tivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se apli-
cará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo apu-
rado por meio de outros resultados abrangentes, a Companhia não possui ativos 
financeiros classificados nesta última categoria, com exceção de investimentos em 
instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As provisões para perdas esperadas 
serão mensuradas, quando houver, com base nas perdas de crédito esperadas para 
a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos 
de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro. f) Contas 
a receber - clientes: Os recebíveis são decorrentes da venda de energia elétrica 
assegurada para Furnas, conforme estabelecido em contrato e termos aditivos. g) 
Outros ativos e passivos: Um passivo é reconhecido no balanço quando a Com-
panhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
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. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefí-
cios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor 
puder ser mensurado com segurança. Os ativos e passivos são classificados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 
doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. h) Imobiliza-
do: Representado por ativos geradores de energia, provenientes dos investimentos 
iniciais da APM Manso, registrados ao valor de custos, acrescidos dos juros incorri-
dos e demais encargos financeiros relacionados aos recursos obtidos de terceiros 
para a construção do Empreendimento, que foram ativados até as datas de início das 
operações de cada uma das quatro unidades geradoras do Empreendimento. As 
taxas anuais de depreciação do ativo imobilizado são aquelas indicadas na nota 
explicativa nº 6, e vêm sendo quantificadas proporcionalmente em relação à deman-
da assegurada de energia no decorrer de cada exercício, conforme mencionado na 
nota explicativa   nº 1, considerando o período de concessão e de início de operação 
de cada unidade geradora. i) Obrigações tributárias: Referem-se aos impostos e 
contribuições pertinentes aos preceitos legais, e relacionados às atividades operacio-
nais; além disso, da obrigatoriedade da taxa de fiscalização dos serviços de energia 
elétrica – TFSEE/ANEEL, os valores estão registrados a valor presente. j) Resultado 
por Ação: Calculado com base na quantidade de ações, excluídas aquelas mantidas 
em tesouraria, na data do encerramento dos balanços. k) Informação por segmen-
to: Um segmento operacional é um componente da Companhia que desenvolve 
atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluin-
do receitas e despesas relacionadas com transações com outros componentes da 
Companhia. A Companhia possui um único segmento de negócio. l) Uso das esti-
mativas: Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar estima-
tivas para certos ativos, passivos e outras transações. As estimativas e os julgamen-
tos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis 
para as circunstâncias. m)  Imposto de Renda e Contribuição Social: Os impostos 
sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado. Os encargos de 
imposto de renda e contribuição social corrente são calculados com base nas leis 
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A 
Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas 
declarações de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal 
aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, 
com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de 
renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base no lucro 
real nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$ 240 para Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável para 
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. 2.3. Mudanças contábeis prospectivas, 
novos pronunciamentos e interpretações ainda não adotadas: Foram aprovadas 
e emitidas as seguintes novas normas pelo IASB e CPC, as quais ainda não estão 
em vigência na data de 31 de dezembro de 2018 e não foram adotadas de forma 
antecipada pela Companhia. A Administração avalia os impactos de sua adoção 

conforme mencionado a seguir: a) Em vigor para períodos incorridos em ou após 
1º de janeiro de 2018: • IFRS  15 - Receita de Contratos com Clientes (CPC 47 
–  Receita de Contrato com Cliente) A norma traz os princípios que uma Compa-
nhia aplicará para determinar a mensuração da receita e quando ela é reconhecida. 
Entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018 e substitui o IAS 11 - “Contratos de 
Construção”, o IAS 18 - “Receitas” e correspondentes interpretações. As alterações 
estabelecem os critérios para mensuração e registro das vendas, na forma que efe-
tivamente foram realizadas com a devida apresentação, assim como o registro pelos 
valores que a Companhia tenha direito na operação. A Administração não identificou 
impactos nas demonstrações contábeis em comparação com as atuais normas de 
receitas em relação ao reconhecimento da receita exigidas pela IFRS. • IFRS 9 - 
Instrumentos Financeiros (CPC 48 – Instrumentos Financeiros): A norma abor-
da a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financei-
ros. As principais alterações que o IFRS 9 são os novos critérios de classificação de 
ativos financeiros em duas categorias (mensurados ao valor justo e mensurados ao 
custo amortizado) dependendo da característica de cada instrumento podendo ser 
classificado em resultado financeiro ou resultado abrangente, o novo modelo de im-
pairment para ativos financeiros sendo um híbrido de perdas esperadas e incorridas, 
em substituição ao modelo atual de perdas incorridas, e flexibilização das exigências 
para adoção da contabilidade de hedge. Essa norma entra em vigor a partir de 1º de 
janeiro de 2018. A Administração avaliou o novo pronunciamento e, considerando as 
suas transações atuais, identificou mudanças com alteração na classificação de seus 
ativos e passivos financeiros. A partir de 1° de janeiro de 2018 entrou em vigor o CPC 
48 Instrumentos Financeiros que introduz novas exigências para a classificação, 
mensuração e baixa de ativos e passivos financeiros e substitui o modelo de “perda 
incorrida” do IAS 39 por um modelo de perda de crédito esperada.

 Classificação Anterior
Classificação de 
acordo com o CPC 48

Ativos:   
Aplicações financeiras Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Contas a receber de 
clientes Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Passivos:   
Fornecedores Outros passivos financeiros Custo amortizado
Debêntures Outros passivos financeiros Custo amortizado
b) Em vigor para períodos incorridos em ou após 1º de janeiro de 2019: • IFRS  
16 – Operações de Arrendamento Mercantil (CPC  06 (R2) – Arrendamento 
Mercantil).  A nova norma substitui o IAS 17 – “Operações de Arrendamento Mer-
cantil” e correspondentes interpretações e determina que os arrendatários passam 
a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo 
arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluin-
do os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados 
contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento 
e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações contábeis dos arrendadores 
ficam substancialmente mantidos. Essa norma entra em vigor a partir de 1º de janeiro 
de 2019. Os efeitos desse pronunciamento foram analisados pela Administração 
da Companhia e não foram identificados   impactos da adoção da referida norma 
em suas demonstrações contábeis.  • Interpretação IFRIC 23 – Incerteza sobre 
o tratamento dos tributos sobre a renda (Vigência a partir de 01/01/2019). A 
Interpretação trata da contabilização dos tributos sobre a renda quando os trata-
mentos fiscais envolvem incerteza que afete a aplicação da IAS 12, e não se aplica 
a impostos ou exações alheias ao âmbito da IAS 12, nem inclui, de forma específi-
ca, as exigências relativas a juros e multas associadas a incertezas no tratamento 
aplicável aos tributos. A Administração da Companhia está avaliando os impactos 
do IFRIC  23 e entende que sua adoção não provocará um impacto relevante nas 
demonstrações contábeis.
3. Caixa e equivalentes de caixa

31/12/2018 31/12/2017
Aplicações financeiras Banco do Brasil 1.075 1.040

1.075 1.040
As aplicações financeiras referem-se a recursos aplicados em fundos de investimen-
tos renda fixa e Certificados de Depósitos Interbancário junto ao Banco do Brasil S.A., 
que apresentam liquidez imediata e risco remoto de perda. Durante o exercício de 
2018, as aplicações em CDB, que representam, aproximadamente, 75,66% dos re-
cursos investidos, renderam o equivalente a 77,37% da variação acumulada do CDI. 
4. Contas a receber: Corresponde aos valores a receber de Furnas relativamente à 
energia assegurada do mês de dezembro de 2018, prevista no contrato mencionado 
na Nota Explicativa nº 1, no montante de R$ 443 (R$ 445 em 2017), a ser recebido 
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em janeiro de 2019. O valor a receber de Furnas referente ao mês de dezembro 
de 2018 é o resultado da venda da energia garantida, em montante equivalente 
a 2.539,1458 MWh deduzida da devolução da energia de canteiro, equivalente a 
46,2821 MWh, conforme descrito na nota explicativa nº 8.
5. Impostos a recuperar

 31/12/2018 31/12/2017
IRPJ a Compensar 63 244
CSLL a Compensar 53 293
COFINS a Compensar                        -   356
Saldo negativo IRPJ 261                         3 
Saldo negativo CSLL 227                         7 
PIS a Recuperar 2  - 
 606 903
No 1º semestre de 2017, foi baixado CSLL a compensar referente ao período de 
2004 a 2010 no montante de R$ 541. No 3º trimestre de 2017, a PROMAN deu início 
aos ingressos de pedido, junto a Receita Federal, de restituição referentes aos saldos 
negativos de IRPJ e CSLL, passíveis de restituição. Os impostos a recuperar, cujos 
prazos prescreveram, foram baixados da conta ativa “impostos a recuperar” no mês 
de janeiro de 2018. Os valores baixados serão relacionados a seguir: IRPJ: R$ 3, 
COFINS: R$ 356, CSLL: R$ 84
A conta Impostos a recuperar, cujos tributos são passíveis de restituição foram 
transferidos para as contas patrimoniais ativas “saldo negativo” e estão sendo 
utilizadas, por compensação protocolada na Receita Federal, no pagamento 
de impostos decorrentes da rotina administrativa da Companhia. Os saldos 
negativos registrados encerraram o exercício de 2018 com os seguintes valores: 
Saldo negativo IRPJ do período compreendido entre o 1º trimestre de 2014 a 
4º trimestre 2017 no montante de R$ 261; e Saldo negativo CSLL do período 
compreendido entre o 1º trimestre de 2014 a 4º trimestre 2017 no montante de 
R$ 227

6. Imobilizado
Deprecia-

ção
Custo acumulada 31/12/2018 31/12/2017

Terrenos 3.488 - 3.488 3.488
Reservatórios e barragens 5.518 (4.821) 697 741
Edificações 11.435 (9.654) 1.778 1.861
Sistemas de processamento e dados 4 (4) - -
Máquinas e equipamentos
Efeitos financeiros e energia 63.301 (55.641) 7.660 8.169
consumida (a) 13.518 (11.802) 1.716 1.823

97.264 (81.925) 15.339 16.082
(a) Refere-se a energia consumida na construção do empreendimento.
Movimentação do ativo imobilizado líquido relativa ao exercício de 2018.

31/12/2017 Adições Baixas Depreciação 31/12/2018
Terrenos 3.488 -               -                        - 3.488
Reservatórios e 
barragens

741 -               -                   (44) 697

Edificações 1.861         -               -                   (83) 1.778
Máquinas e 
equipamentos Efeitos 
financeiros e energia
consumida

       8.169
       1.823

-               -                 (509)
-               -                 (107)

        7.660
        1.716

    16.082  -              -                   (743)      15.339
As taxas de depreciação adotadas para a totalidade dos bens do ativo imobilizado 
tomam como premissa única e exclusiva, a proporcionalidade da energia assegurada 
em cada exercício em relação ao total de energia assegurada, conforme mencionado 
na Nota 1, que ocorrerá durante o período de concessão de 35 anos. O início da 
depreciação dos bens do ativo imobilizado ocorreu em quatro momentos distintos 
(novembro de 2000 e fevereiro, março e maio de 2001), demarcados pela entrada 
em operação das quatro unidades geradoras. Estão relacionadas a seguir as taxas 
de depreciação adotadas para cada exercício social.
Taxas de depreciação anuais   Anual (%) 
2000 (*) 0,94
2001 17,27
2002 e 2003 13,52
2004 13,03
2005 10,78
2006 9,74
2007 à 2032 0,76
2033 e 2034 0,68
2035 0,08
(*) corresponde apenas ao mês de dezembro. Ao término do período de concessão, 
ou do prazo de prorrogação que possa vir a ser concedido, conforme mencionado 
na Nota 1, a Companhia reverterá para a União Federal os bens correspondentes 
ao Empreendimento, se houver exigência desta, sendo indenizada em conformidade 
com as determinações contidas na legislação vigente, observando-se os valores e 
datas da incorporação desses bens à União Federal. O imobilizado está registra-
do por valores não superiores ao seu respectivo valor de recuperação. Este último 
valor foi determinado com base no Laudo de Mensuração de Valor Recuperável 
de ativo, emitido em dezembro de 2018, pela Crowe Horwath Bendoraytes & Cia, 
Independent Member Crowe Horwath International. O referido Laudo sinaliza que 
o Valor Recuperável de ativo imobilizado da PROMAN representa, em dezembro 
de 2018, o equivalente a R$ 20.041 mil, ou seja, superior ao valor registrado nos 
Livros Contábeis da PROMAN. 7. Debêntures: Em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária dos Acionistas, realizada em 19 de outubro de 2001, retificada nos 
termos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2001, 
foi aprovada a primeira emissão pública, com data-base de 19 de outubro de 2001, 
de debêntures nominativas em série única, conversíveis em ações preferenciais, pela 
Companhia, com interveniência de seus acionistas. Essa emissão, cuja distribuição 
foi encerrada em 1º de novembro de 2002 foi composta por 10.000 debêntures, 
com preço unitário, na data de emissão, de R$ 3.700,00.  O montante da emissão 
correspondeu a R$37.000 mil e foi subdividido em: (i) valor nominal total de R$19.600 
mil e; (ii) prêmio de emissão total com valor de R$17.400 mil. Conforme escritura de 
emissão, o valor de emissão das debêntures foi atualizado, pro-rata-die, até a data da 
efetiva subscrição pela variação do IGPM, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 
O prêmio de emissão foi contabilizado em conta de reserva de capital, nos termos 
do artigo 182 da Lei nº 6.404/76.  A reserva constituída com o referido prêmio foi inte-
gralmente utilizada para o resgate e posterior cancelamento de 1.000.000 de ações 
ordinárias, sem redução do capital social da Companhia, conforme aprovado em As-
sembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20 de novembro de 2002.  Em relação 
à remuneração das debêntures, essa é calculada e paga mensalmente. A apuração 
e o pagamento de remuneração aos debenturistas têm como base de cálculo um 
percentual de participação nos resultados auferidos pela Companhia. O pagamento 
de remuneração iniciou a partir do encerramento do período de distribuição das de-
bêntures ao mercado investidor, evento esse ocorrido em 1º de novembro de 2002, 
conforme já detalhado acima. A base de cálculo da remuneração aos investidores foi 
alterada diversas vezes, através de aditamentos à Escritura de Emissão, deliberados 
em assembleias gerais de debenturistas, conforme se segue:

Data da 
AGDeb

Cláusula 
Aditada e/ou 

Inserida Inicial
Período de Paga-

mento Final

%
participação do 

RODI (*)
19/10/2001 4.5.1 Nov/2002 Mai/2006 100%
13/06/2006 4.5.1.1 Jun/2006 Mar/2008 10%
29/04/2008 4.5.1.2 Abr/2008 Mar/2012 50%
26/04/2012 4.5.1.3 Abr/2012 Set/2013 75%
28/10/2013 4.5.1.4 Out/2013 Até a presente data 100%

(*) RODI: Resultado Operacional Disponível: O prazo de vencimento das debêntu-
res ocorrerá quando da dissolução ou liquidação da Companhia, exceto quando da 
ocorrência de eventos que ensejem o seu vencimento antecipado, conforme previsto 
no Instrumento Particular de Escritura da referida emissão. O saldo do valor nominal 
das debêntures foi classificado no passivo não circulante, e, no passivo circulante, 
encontra-se classificado as diferenças mensais apuradas entre as remunerações 
devidas aos debenturistas, calculadas mediante as condições estabelecidas no item 
4.5 da escritura de primeira emissão de debêntures e a disponibilidade de caixa da 
Companhia. A seguir, a movimentação das debêntures no exercício de 2018:
 31/12/2018 31/12/2017
Saldo inicial 15.830 16.638
Participação nos lucros 1.314 1.691
Amortizações da participação              (2.328)              (2.499)
Saldo Final 14.816 15.830
Circulante 606 1.620
Não circulante 14.210 14.210
Destaca-se que a remuneração das debêntures é distribuída com base no 
resultado operacional disponível anual (RODI), nos termos estabelecidos na 
Escritura de Debêntures. Todavia, a escritura prevê que o RODI será calculado 
mensalmente e, se o resultado apurado no mês for positivo, esse resultado 
será distribuído aos debenturistas, a título de remuneração dos referidos ativos, 
até o dia 20 do mês subsequente. Do mesmo modo, caso o RODI apurado 
seja negativo, constata-se (i) que a Companhia apurou prejuízo no período; ou 
(ii) que o somatório das remunerações distribuídas nos meses anteriores (do 
mesmo exercício) foi superior ao RODI apurado no mês corrente. No último 
caso, classifica-se a remuneração paga que sobejou do RODI, em conta ativa 
classificada como “antecipação de pagamento de RODI”. No encerramento do 
exercício social de 2018, não foram verificados os eventos explicitados acima. 
Outro aspecto a ser destacado, é que de acordo com escritura das debêntures, 
as sobras de caixa devem ser utilizadas para amortizar, primeiramente, o passivo 
circulante e, após amortização total dessa conta, as sobras de caixa apuradas 
passam a ser utilizadas na amortização do valor nominal dos referidos ativos. 
Como podemos verificar, durante o ano de 2018, foram feitas amortizações 
parciais do passivo circulante.  Em setembro de 2005, 3 (três) anos após a 
aquisição das debêntures mediante a oferta pública, debenturistas representado 
71,5% das debêntures em circulação, tornaram-se acionistas da Companhia 
mediante operação de compra e venda de ações ordinárias, respeitando os 
termos e normativos vigentes à época referente a aquisição de ações e adesão 
ao Bloco de Controle para Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
(“EFPCs”). Os investidores, adquiriram o equivalente a 71,5% das ações 
representativas do capital social da Companhia. Debenturistas titulares de 
28,50% das debêntures em circulação, não adquiriram ações, mantendo-se, 

tão somente, como credores da Companhia. As condições de pagamento 
de remuneração e ou amortização extraordinária das debêntures são, 
idênticas para todos os titulares do valor mobiliário, sejam esses investidores, 
acionistas ou não, demonstrando, que apesar de 71,50% dos titulares das 
debêntures terem se tornado acionistas, os mesmos não são beneficiados 
com distribuição de resultados diferenciadas dos demais investidores sem 
vínculo com a Companhia. 8. Energia do Canteiro de Construção do APM 
Manso – Disponibilização e Devolução: De acordo com a cláusula 7ª, §2º 
item “S” e cláusula 8ª, §2º item “S” do Contrato SUP 1.1.7.4.0212.0 (Contrato 
de Constituição do Consórcio firmado entre FURNAS, na qualidade de 
sucessora da ELETRONORTE, e PROMAN), bem como a cláusula 3.10 do 
Contrato de Compra e Venda de Energia (“CCVE”) celebrado, também, entre 
FURNAS (Compradora) e PROMAN (Vendedora) da totalidade de energia 
elétrica assegurada a PROMAN, o parceiro público (ELETRONORTE que, 
posteriormente foi substituída por FURNAS) teve, como obrigação contratual, 
a disponibilização, ao parceiro privado (PROMAN) da energia no Canteiro de 
Obras, energia essa que deve ser devolvida pelo parceiro privado ao parceiro 
público em parcelas mensais, iguais e consecutivas, mediante dedução, em 
volume de energia, sobre a energia garantida pelo Contrato de Concessão, 
por 311 meses, contados a partir de janeiro de 2007, devendo ser estabelecido 
mediante celebração de Termo Aditivo ao CCVE no  término da Construção 
do Empreendimento. Essas condições são replicadas em diversos documentos 
que compõem o processo de concessão, desde sua origem, através do Edital 
de Licitação, bem como a proposta de parceria que fundamenta o arcabouço de 
obrigações e direitos do parceiro privado. Até a presente data, não foi celebrado, 
entre FURNAS e PROMAN o Termo Aditivo ao CCVE para disciplinar essa 
questão. A Companhia, por entender que estava inadimplente a uma obrigação 
constante dos contratos que disciplinam, tanto a Concessão da Usina, quanto 
as obrigações e direitos do Consórcio responsável pela exploração do APM-
Manso, contratou Parecer Jurídico para orientação do modo de devolução 
da energia, além de Parecer de Auditor independente emitido pela Crowe 
Bendoraytes para quantificar o volume total da energia a ser devolvida e o 
montante mensal a ser deduzido da energia assegurada. Assim, constatou-se 
que o volume total de energia elétrica, disponibilizada por FURNAS, no canteiro 
de obras, equivale a 14.393,7513 MWh e o volume mensal a ser deduzido da 
energia assegurada é de 46,2821 Mwh. Desse modo, a Companhia, na fatura 
de novembro/2014, deduziu um montante de energia equivalente a 49 parcelas 
(Janeiro/2007 a Dezembro/2010 e Novembro/2014) e, em Dezembro de 2014, 
deduziu o equivalente a 47 parcelas (Janeiro/2011 a Outubro/2014 e Dezembro 
de 2014). A partir de janeiro de 2015, foram deduzidos, do montante mensal de 
energia assegurada, volume equivalente a 46,2821 MWh. No final do ano de 
2018 restam 7.729,1289 Mwh que serão deduzidas da energia assegurada em 
167 parcelas mensais, iguais e consecutivas, até o mês de novembro de 2032. 
A seguir, a movimentação da Energia de Canteiro até 31 de dezembro de 2018:

 
Em reais - 

R$ (mil) MWh
Total de energia fornecida – MWh  14.393,75
Prazo para devolução  311 meses
Total mensal de energia a ser devolvida – MWh  46,2821
   
Saldo inicial  14.393,75
   
  MWh
Pagamento de parcelas em atraso – 01/2007 a 12/2007  (555,3852)
Pagamento de parcelas em atraso – 01/2008 a 12/2008 (555,3852)
Pagamento de parcelas em atraso – 01/2009 a 12/2009 (555,3852)
Pagamento de parcelas em atraso – 01/2010 a 12/2010 (555,3852)
Pagamento de parcelas em atraso – 01/2011 a 12/2011 (555,3852)
Pagamento de parcelas em atraso – 01/2012 a 12/2012 (555,3852)
Pagamento de parcelas em atraso – 01/2013 a 12/2013 (555,3852)
Pagamento referente 2014 (555,3852)
Pagamento referente 2015  (555,3852)
Pagamento referente 2016  (555,3852)
Pagamento referente 2017  (555,3852)
Pagamento referente a 2018  (555,3852)
Saldo Final 1.472 7.729,1289
Circulante 106 555,3852
Não Circulante 1.366 7.173,7437
O montante apurado e devido em 31 de dezembro de 2018, é de R$ 1.472 mil, 
e posteriormente quando o contrato for aditivado não se espera que os valores já 
conhecidos sejam alterados, tanto os já pagos quanto o montante já provisionado a 
ser pago. FURNAS entrou com ação de cobrança em desfavor de PROMAN, aonde 
reclama que essa última deixou de cumprir com obrigação contratual, constante do 
contrato SUP 1.7.4.0212, celebrado em dezembro de 1997 entre a ELETRONORTE, 
sucedida por FURNAS, e a PROMAN, com previsão de formação de consórcio, 
para o aproveitamento hidroelétrico de um trecho do Rio Manso em Mato Grosso. 
O descumprimento seria referente a não devolução de energia elétrica empresta-
da por FURNAS à época da construção do empreendimento, no canteiro de obras 
do Aproveitamento Múltiplo de Manso e, portanto, requereu o pagamento de R$ 
4.500.441,71 (quatro milhões, quinhentos mil, quatrocentos e quarenta e um reais 
e setenta e um centavos), ou seja, solicitou que seja determinada a devolução de 
energia em montante equivalente aos valores pagos pela autora à CEMAT e não ao 
volume de energia que, de fato, foi disponibilizada no canteiro de obras, nos termos 
regidos nos contratos que montam o arcabouço de documentos que ampara a cons-
tituição do Consórcio APM-Manso e a exploração, em consórcio, do APM-Manso. 
Em sentença promulgada na primeira quinzena de outubro de 2015 (1ª instância), o 
juízo decidiu que essa questão não demandava de perícia, por ser matéria de direito, 
devendo somente analisar a interpretação das cláusulas contratuais que estabele-
ceram as obrigações das partes relativas à entrega e devolução de energia. Dessa 
forma, ao analisar o mérito, o juízo julgou improcedente o pedido de FURNAS pela 
simples análise das cláusulas contratuais que dispõe sobre o empréstimo, aonde 
estabelece que a devolução ocorrerá com a energia produzida pelo empreendimen-
to. FURNAS alegou, ainda, que para cumprir sua obrigação teve a necessidade de 
adquirir a energia, a ser disponibilizada no canteiro de obras, na CEMAT, o que a 
onerou. De acordo com sua declaração, essa oneração se deu pela imprevisão dos 
gastos, motivada por questões legais e mercadológicas no segmento de energia. 
Com relação a essa alegação, o juízo entendeu não ser fato imprevisível ocorrido du-
rante a execução do contrato e, caso fosse, deveria FURNAS ter ajustado tal questão 
por aditivo ao contrato. O juízo fundamentou seu convencimento impondo que as 
cláusulas contratuais não têm qualquer irregularidade e devem ser respeitadas, bem 
como afirmou que não houve ilicitude da PROMAN que pretende cumprir sua obriga-
ção de acordo com o que foi ajustado. Finalizando, o Juízo entendeu que o contrato 
é claro quanto à devolução em energia com base na energia efetivamente entregue, 
e não no valor desembolsado pela contraparte para que realizasse o fornecimento. 
Destacando: “Ou seja, não incumbe à ré arcar com as despesas da contraparte para 
cumprir sua obrigação de fornecimento.”
Por meio de sua apelação, Furnas pugnou pela nulidade de sentença diante 
de dois argumentos, o primeiro de que não teria sido concedida vista aos 
documentos apresentados pela PROMAN na fase de produção de provas 
documentais; e o segundo de que não houve a análise do pedido de prova pericial 
que possibilitaria o cálculo da energia a ser devolvida. Assim, em setembro de 
2016, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por meio da 2ª Turma Cível, 
deu provimento à apelação de FURNAS para cassar a sentença, considerando 
que (i) durante o prazo concedidos à Furnas para que se manifestasse sobre 
os documentos juntados pela PROMAN, os autos permaneceram indisponíveis, 
impossibilitando que a Autora exercesse o direito ao contraditório; e (ii)  que o Juiz 
deveria ter proferido decisão indeferindo o pedido de produção de prova pericial 
no momento oportuno (antes, portanto, da sentença), de modo a possibilitar 
que FURNAS manejasse recurso próprio. Mesmo mediante esse retrocesso, 
os advogados da PROMAN entendem ser remota a PERDA DESSA CAUSA, 
em vista da interpretação e da boa fundamentação do Juízo (em 1ª instância), 
e dos motivos que levaram o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por meio 
da 2ª Turma Cível, de dar provimento à apelação de FURNAS para cassar a 
sentença, pois o que deu causa a nulidade da sentença foi a indisponibilidade 
de documentos que permitisse FURNAS ao seu direito ao contraditório e o não 
indeferido pedido de produção de prova pericial no momento oportuno que Juízo 
que promulgou a sentença. 9. Patrimônio líquido: Capital social subscrito e 
integralizado: 
Quantidade de Ações 31/12/2018 31/12/2017
Bull Finance 28.500 28.500
Fapes 20.000 20.000
Fundação Real Grandeza 20.000 20.000
Aceprev 15.000 15.000
Geiprev 12.400 12.400
Investprev 4.100 4.100

100.000 100.000
Todas as ações em que se divide o capital social da Companhia são ordinárias no-
minativas, sem valor nominal. Apropriação do lucro: De acordo com o estatuto 
social, os lucros líquidos auferidos em cada exercício, que a partir de 2002, passam 
a contemplar o reconhecimento da participação devida aos debenturistas, conforme 
mencionado na Nota 8, serão destinados, em ordem de preferência, a (i) dedução 
do prejuízo acumulado e a provisão para o imposto de renda; e (ii) o saldo remanes-
cente destinar-se-á: (ii.a) 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, até 
que a mesma atinja 20% (vinte por cento) do capital social ou o limite previsto no §1º 
do artigo 193 da Lei 6.404/76; (ii.b) pagamento de dividendos obrigatórios a razão de 
25% (vinte e cinco por cento) a todos os seus acionistas; e (ii.c) o saldo que houver, 
destinar-se-á a retenção de lucros na forma do artigo 196 da Lei 6.404/76.
10. Receita
Receita de Operação com Energia 31/12/2018 31/12/2017

Furnas Centras Elétricas 5.318 5.340
PIS (60) (61)
COFINS (168) (163)

5.090 5.116
11. Custo 31/12/2018 31/12/2017

31/12/2018 31/12/2017
Taxa Fiscalização (161) (161)

Depreciação (742) (743)
Comp Financ utilização recursos (a) (1.132) (979)
Outros (52) -

(2.087) (1.883)
(a) Refere-se a taxa de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos 
conforme lei 9.427/1996.
12. Despesas gerais e administrativas

  31/12/2018   31/12/2017 
Serviços de terceiros (a) (1.308) (1.106)
Outras despesas   (99)   (64) 

  (1.407)   (1.170) 
(a) Os serviços de terceiros referem-se a despesas com consultoria e assessoria 
de gestão, serviços prestados por advogados, anúncios e publicidades entre outros 
serviços, excluído os gastos com remuneração e encargos com Pessoal Chave (Di-
retoria Executiva).
13. Resultado financeiro

Receitas financeiras 31/12/2018 31/12/2017
Rendimento de aplicação financeira 43 59

43 59
Despesas financeiras
Remuneração e Debêntures (1.314) (1.691)
Outras despesas financeiras (98) (37)

(1.412) (1.728)
Resultado financeiro líquido (1.251) (1.669)
14. Outras despesas operacionais: As Outras Despesas operacionais no montante 
de R$ (444), em 31 de dezembro de 2018 e R$ (542) em 31 de dezembro de 2017, 
referem-se, basicamente, a baixa de impostos a compensar de exercícios anteriores. 
15. Transação com partes relacionadas: A Companhia não possui transações 
com partes relacionadas, exceto o disposto no item 7, acima. 16. Provisão para 
contingências: Atualmente, a Companhia não tem conhecimento de ser parte (pas-
sivo) em ações judiciais, tributárias, trabalhistas e outros processos administrativos 
classificados como de perda provável ou possível por seus assessores jurídicos ex-
ternos, portanto, não constituiu provisão para perdas prováveis estimadas e nem di-
vulgou perdas possíveis. 17. Remuneração do pessoal chave da administração: 
Em atendimento ao CPC 05 - Divulgação Sobre Partes Relacionadas, informamos 
que em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 09 de maio de 2018, 
os conselheiros aprovaram o pagamento de remuneração individual aos administra-
dores (Conselho de Administração e Diretoria Estatutária). Todos os conselheiros 
e, também, a Diretora Financeira e de Relações com Investidores renunciaram à 
percepção de remuneração aprovada nessa reunião. O Diretor Presidente da Com-
panhia perceberá, mensalmente, remuneração, a título de Pró Labore a partir de 
2018. Não houve pagamento remuneração aos Diretores e Conselheiros, durante 
os onze primeiros meses de 2017.

   31/12/2018 31/12/2017
Honorários da diretoria                 (62)  - 
Encargos sociais – FGTS                   (5)  - 
                   (67)                   -   
18. Seguros: Os seguros de risco de engenharia e performance dos equipamentos, 
em vigor durante o período de construção, montagem e comissionamento, estavam 
vinculados aos contratos de construção e fornecimento, e, portanto, foram contrata-
dos pelas Companhias encarregadas das obras civis e pela Companhia fornecedora 
de equipamentos. Conforme o terceiro termo aditivo ao contrato firmado com Furnas, 
durante o período de operação do Empreendimento, o seguro geral ficou a cargo e 
foi efetuado por FURNAS. A PROMAN contratou Seguro de Responsabilidade Civil 
dos Administradores (D&O) com a AXA Seguros S.A.. Foram registrados gastos 
nessa conta, nos exercícios de 2018 e de 2017, nos valores de R$ 17 e R$ 15, 
respectivamente. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem 
parte do Parecer dos Auditores das demonstrações contábeis em 31 de dezembro 
de 2018 e, consequentemente, não foram examinadas pelos auditores indepen-
dentes. 19. Compromissos futuros: O contrato de concessão ANEEL nº 10/2000, 
para exploração do APM-Manso (geração e transmissão de energia elétrica), firmado 
entre a União, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e 
as Companhia integrantes do Consórcio APM Manso (Proman e Furnas Centrais 
Elétricas) foi assinado em 10 de fevereiro de 2000 e vigorará pelo prazo de 35 anos. 
20. Instrumentos financeiros: Em atendimento a Deliberação CVM nº 604, de 19 
de novembro de 2009, que aprovou os Pronunciamentos Técnicos CPC nºs 38, 39 
e 40, e a Instrução CVM nº 475, de 17 de dezembro de 2008, a Companhia revisou 
os principais instrumentos financeiros ativos e passivos em 31 de dezembro de 2018 
e 31 de dezembro de 2017, bem como os critérios para a sua valorização, avaliação, 
classificação e os riscos a eles relacionados. Os instrumentos financeiros referem-se 
a disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, fornecedores 
e debêntures e estão assim demonstrados:

Ativos:  
Custo amorti-

zado 31/12/2018
Caixa e Bancos    
Aplicações financeiras  1.075 1.075
Contas a receber de clientes  443 443

Passivos :

Passivos finan-
ceiros mensu-

rados pelo valor 
justo por meio 

de resultado
Custo amorti-

zado 31/12/2018
Fornecedores - 154 154
Debêntures - 14.816 14.816
21. Derivativos: Não é prática da Companhia, operar com os derivativos financeiros 
para evitar exposições de risco, pois conforme definido na escritura de emissão das 
debêntures em circulação, a disponibilidade de caixa é distribuída aos titulares das 
debêntures, ademais, a Companhia não contraiu outros financiamentos que pos-
sam, eventualmente, proporcionar esse tipo de exposição para a Companhia. 22. 
Análise de sensibilidade: Em virtude das informações detalhadas nos itens destas 
Notas explicativas, a Companhia entende que não possui, e, por conseguinte, não 
administra quaisquer exposições a riscos financeiros, referentes a eventuais desco-
lamentos entre índices pós-fixados que afetam tanto a receita financeira quanto a 
despesa financeira. A PROMAN revisou os principais instrumentos financeiros ativos 
e passivos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, bem como os critérios para a sua 
valorização, avaliação, classificação e os riscos a eles relacionados. Os instrumentos 
financeiros referem-se a disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa, contas 
a receber, fornecedores, debêntures e devolução da energia de canteiro. Como de-
talhado nas Notas explicativas nº 7 e 8, os passivos onerosos relevantes contraídos 
pela Companhia referem-se as debêntures da 1ª emissão (Nota explicativa nº 7) 
e devolução de energia de canteiro (nota explicativa nº 8). O volume de recursos 
representado pelas debêntures não é atualizado por quaisquer índices econômicos 
e sua remuneração é calculada e devida, tão somente, quando (1) a Companhia for 
geradora de resultado operacional positivo e (2) apresentar suficiência de caixa para 
pagamento da remuneração. A devolução da energia de canteiro (nota explicativa 
nº 8) corresponde a um volume pré-definido de energia a ser descontada, mensal-
mente, da energia assegurada a PROMAN, nos termos do Contrato de Concessão 
ANEEL nº 10/2000. Por sua vez, a Companhia não faz, por força de suas obrigações 
contratuais, estabelecidas na Escritura de 1ª Emissão das debêntures em circulação, 
gestão de caixa. Tão logo os recursos originados da venda da energia elétrica ficam 
disponíveis no caixa da Companhia, esses recursos são direcionados aos debentu-
ristas para pagamento de remuneração e/ou amortização extraordinária dos referidos 
ativos. Desse modo, a empresa faz gestão de recursos residuais, suficientes para os 
pagamentos das despesas correntes dos meses em curso. A Companhia possui, 
tão somente, uma aplicação em CDB, cuja remuneração é pós fixada, calculada 
pela variação acumulada das taxas DI. Essa única aplicação montou recursos 
na ordem de R$ 927 mil, representando 5,3% dos ativos da Companhia e rendeu 
(rentabilidade líquida de impostos), durante o exercício de 2018, o equivalente 
a 77,37% do índice referenciado acima. Os recursos alocados em Fundos de 
Investimentos de Curto Prazo com Resgate Automático, no montante de R$ 148 
em 31 de dezembro de 2018, correspondem a necessidade de recursos para o 
pagamento das despesas correntes cujos vencimentos estão programados até 
15 de janeiro de 2019, data esperada para o recebimento dos recursos oriundo 
da venda de energia elétrica à Furnas, nos termos do CCVE, já detalhado nas 
notas explicativas. 23. Informação por segmento: A Companhia tem como úni-
co segmento de negócio a geração de energia elétrica, por meio do consórcio 
firmado com as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE, 
posteriormente transferido para Furnas Centrais Elétricas S.A. (“Furnas”), sob 
regime de concessão do Aproveitamento Múltiplo de Manso - APM Manso (o 
“Empreendimento”), constituído basicamente pela Usina Hidroelétrica de Manso 
e suas quatro unidades geradoras. Sendo assim, a Administração da Compa-
nhia, responsável por revisar, regularmente, as informações financeiras, de forma 
a alocar os recursos e analisar o desempenho da Companhia, não se utiliza de 
informação por segmento para suas análises. 24. Outras Informações: A con-
dição de venda da totalidade da energia garantida a PROMAN foi definida pelo 
contrato de compra e venda de energia elétrica – CCVE celebrado com FURNAS 
– compradora. A Companhia tem projetado um faturamento médio anual no valor 
presente de R$5.801 mil, suficientes para o cumprimento de suas obrigações, 
em especial, o pagamento de remuneração e resgate total das debêntures em 
circulação. Os investimentos na sua unidade geradora de negócios se encontram 
87,36% depreciados. 25. Eventos subsequentes: Não ocorreram até a presen-
te data eventos que pudessem alterar de forma significativa as demonstrações 
contábeis, bem como as operações da Companhia.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Produtores Energéticos de 
Manso S.A. - PROMAN Rio de Janeiro - RJ - Opinião: Examinamos as demonstra-
ções contábeis da Produtores Energéticos de Manso 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 cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financei-
ra, da Produtores Energéticos de Manso S.A. em 31 de dezembro de 2018, o 
desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exer-
cício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo Internatio-
nal Accouting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi con-
duzida 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 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 cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre-
ditamos que 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 contábeis como um todo e na formação de nos-
sa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma 
opinião separada sobre esses assuntos. Obrigação da Proman na devolução de 
energia emprestada por Furnas durante a construção do APM Manso (Nota 
Explicativa nº 8). De acordo com o contrato de constituição de consórcio celebrado 
entre Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. ELETRONORTE, (posteriormente 
substituída por Furnas Centrais Elétricas S/A) e a PROMAN e o Contrato de Compra 

e Venda de Energia Elétrica celebrado entre Furnas e Proman, ambos contratos 
destacados no parecer jurídico elaborado por empresa contratada, a devolução da 
energia disponibilizada ao canteiro de obras durante a fase de construção do APM 
Manso deve ser devolvida em parcelas iguais, mensais e consecutivas do montante 
da energia assegurada a PROMAN. Contudo, essas condições deveriam ter sido 
formalizadas através de Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Energia. Ainda, 
de acordo com a conclusão daquele parecer jurídico, as disposições contratuais 
quanto a forma de devolução, por dedução da energia emprestada, da cota parte da 
Proman, em parcelas mensais, iguais e sucessivas durante o período compreendido 
entre os meses de janeiro de 2007 e novembro de 2032 é incontestável. Consideran-
do que nenhum termo aditivo ao referido contrato foi assinado até o momento, no 
exercício de 2018 a Proman devolveu 555,3852 MWh ao preço unitário de R$ 
177,78/MWh que é atualizado anualmente, mesmo preço da energia faturada vendi-
da a FURNAS durante o exercício. Consideramos esse tema como um dos principais 
assuntos de auditoria, tendo em vista o elevado grau de julgamento e a complexida-
de dos processos, bem como seus possíveis desdobramentos, que podem trazer 
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impactos nas demonstrações contábeis da Companhia. Resposta da auditoria ao 
assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram: Obtenção da carta dos as-
sessores jurídicos externos da Companhia confirmando suas posições quanto as 
probabilidades de perdas (neste caso considerada como remota) e quanto aos valo-
res envolvidos. Obtenção do acesso a pareceres de outros consultores independen-
tes contratados pela administração para avaliação independente e efetuamos leituras 
e validação dos respectivos pareceres emitidos. Consideramos que os critérios e 
premissas adotados pela administração para a determinação da provisão para de-
mandas judiciais, bem como as divulgações relevantes efetuadas, são consistentes 
com as posições dos consultores jurídicos externos. Avaliação de provisão para 
redução ao valor recuperável de ativos - impairment de ativo imobilizado (Nota 
Explicativa nº 1 e 6): A Companhia possui registrado no ativo imobilizado o montan-
te de R$ 15.339 mil, em 31 de dezembro de 2018 representado por ativos geradores 
de energia, provenientes dos investimentos iniciais da APM Manso. As taxas anuais 
de depreciação vêm sendo quantificadas proporcionalmente em relação a demanda 
assegurada de energia no decorrer de cada exercício, considerando o período de 
concessão e de início de operação de cada unidade geradora. A administração 
avalia, no mínimo anualmente, o risco de impairment desses ativos, baseados no 
fluxo de recursos que será gerado por tais ativos e considera todos os eventos e 
circunstâncias esperadas no curso normal dos negócios. Independente do volume 
de energia gerado pelo empreendimento, a PROMAN, têm garantido, através do 
Contrato de Concessão ANEEL 10/2000, o recebimento de um volume de energia, 
que, conforme contrato de Compra e Venda de Energia, está comprometido para 
venda a Furnas em condições pré-estabelecidas, que serão mantidas até o término 
do contrato, ou seja, fevereiro de 2035. A avaliação da recuperação do ativo imobili-
zado da Companhia é significativa para a nossa auditoria porque o processo de 
avaliação é complexo, envolve um grau significativo de julgamento por parte da Ad-
ministração e baseia-se em premissas que são afetadas por condições futuras espe-
radas da economia e do mercado. Resposta da auditoria ao assunto: Diante da 
complexidade, nossos procedimentos de auditoria incluíram: • A utilização de espe-
cialistas para avaliação das premissas e as metodologias usadas pela Companhia. • 
A análise de sensibilidade acerca das principais premissas utilizadas pela administra-
ção com o objetivo de observar se essas premissas, individualmente ou coletivamen-
te, requereriam necessidade de contabilização de impairment significativamente di-
ferente do considerado e divulgado pela administração.  Com base nos 
procedimentos de auditoria efetuados e nas evidências de auditoria obtidas que su-
portam os nossos testes, consideramos que a avaliação de valor recuperável, elabo-
radas pela administração da Companhia, são aceitáveis. Outros assuntos: De-
monstrações do Valor Adicionado (DVA):  As demonstrações do valor adicionado 
(DVA) 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, foram submetidas a procedimentos de auditoria exe-
cutados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. 
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conci-
liadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e 
se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronuncia-
mento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, 
essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente preparadas, em 
todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento 
Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em 
conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 
e o relatório do auditor: 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 co-
nhecimento 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 te-
mos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da 
governança pelas demonstrações contábeis: A Administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabo-
ração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou por erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, 
a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia con-
tinuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o en-
cerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações 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 exis-
tentes. 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 pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  Iden-
tificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos pro-
cedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;  Avaliamos a adequa-
ção 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 significativa em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capa-
cidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incer-
teza 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 fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda-
via, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional; Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o con-
teúdo 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 plane-
jado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos du-
rante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança 

declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os re-
quisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relaciona-
mentos 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 governança, determinamos aque-
les que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações 
contábeis do exercício corrente, e que, desta maneira constituem os principais assun-
tos 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, 28 de março de 2019.

BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/F
Julian Clemente - Contador CRC 1 SP 197232/O-6 – S – RJ

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
D E C L A R A Ç Ã O

Pelo presente instrumento, o Diretor-Presidente e a Diretora Financeira e de 
Relações com Investidores da Produtores Energéticos de Manso S.A.- 
PROMAN (“PROMAN”), sociedade por ações de capital aberto, com sede na 
Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti nº 410 / Sala 210, inscrita no CNPJ sob 
nº02.291.077/0001-93, para fins do disposto no inciso VI do § 1º  do artigo 25 da 
Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009,  cujo inciso  referenciado 
teve sua redação alterada pela Instrução CVM nº 586, de 08 de junho de 2017, 
(“INSTRUÇÕES”), declaram que reviram, discutiram e concordam com as 
Demonstrações Financeiras Anuais da PROMAN relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2019
Thiago de Resende Andrade

Diretor Presidente
Nanci Turíbio Guimarães

Diretora Financeira e  de Relações com os Investidores

Declaração dos Diretores sobre o Parecer emitido pelos Auditores Indepen-
dentes

D E C L A R A Ç Ã O
Pelo presente instrumento, o Diretor-Presidente e a Diretora Financeira e de Re-
lações com Investidores da Produtores Energéticos de Manso S.A.- PROMAN 
(“PROMAN”), sociedade por ações de capital aberto, com sede na Rua Engenheiro 
Haroldo Cavalcanti nº 410 / sala 210, inscrita no CNPJ sob nº02.291.077/0001-
93, para fins do disposto no inciso V do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM 
nº 480, de 07 de dezembro de 2009,  cujo inciso  referenciado teve sua re-
dação alterada pela Instrução CVM nº 586, de 08 de junho de 2015, (“INS-
TRUÇÕES”), declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões 
expressas no Parecer dos Auditores Independentes emitido pelos Auditores 
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES S.S., relativamente às Demons-
trações Financeiras Anuais  da PROMAN referentes ao exercício  findo em 
31 de dezembro de 2018.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2019
Thiago de Resende Andrade - Diretor Presidente

Nanci Turíbio Guimarães - Diretora Financeira e  de Relações com os Investidores
PARECER DO CONSELHO FISCAL OU ÓRGÃO EQUIVALENTE.

Até a presente data, não foi instalado o Conselho Fiscal na Companhia.  Não existe, 
também, a formação de órgãos e/ou Comitês com atribuições equivalentes.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2019
Thiago de Resende Andrade - Diretor Presidente

Nanci Turíbio Guimarães - Diretora Financeira e  de Relações com os Investidores

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN
CNPJ/MF nº 02.291.077/0001-93

NIRE 33.3.0027784-6
Companhia de Capital Aberto

Registro CVM nº 01923-2

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

PARA NOSSOS ACIONISTAS. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Ativo
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4  3.919  360 
 Impostos a recuperar 5  56  41 
 Outros créditos  2  20 

 3.977  421 
Não circulante
 Imobilizado 6  26.135  - 
 Intangível 7  3.323  - 

 29.458  - 
Total do ativo  33.435  421 

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Passivo
Circulante
 Fornecedores 8  169  165 
 Obrigações sociais e trabalhistas 9  66  40 
 Obrigações tributárias 10  7  8 
 Outros credores  15  1 

 257  214 
Não circulante
 Adiantamento para futuro aumento de capital 11  36.570  7.250 
 Contrato oneroso 12  -  10.894 

 36.570  18.144 
Patrimônio líquido (Passivo a Descoberto)
 Capital social 13  21.340  21.340 
 Prejuízo acumulado  (24.732)  (39.277)
 Total do patrimônio líquido  (3.392)  (17.937)
Total do passivo e patrimônio líquido  33.435  421 

Energia dos Ventos VI S.A.
CNPJ: 15.253.315/0001-18

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  (684)  (613)
Material  (5)  - 
Serviço de terceiros  (267)  (1.121)
Depreciação/Amortização  (6)  (36)
Tributos  (8)  (56)
Arrendamentos e aluguéis  (12)  (69)
Outras receitas / (despesas)  (100)  (20)
Reversão (Provisão) para redução ao valor 
recuperável  4.666  (397)
Reversão (Provisão) contrato oneroso  10.894  (4.144)
Resultado antes do resultado financeiro  14.478  (6.456)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras  82  99 
Despesas financeiras  (15)  (2)

 67  97 
Contribuição social  -  (9)
Imposto de renda  -  (15)

 -  (24)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício  14.545  (6.383)

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  14.545  (6.383)
Outros resultados abrangentes  -  - 
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício  14.545  (6.383)

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  21.340  (32.894) (11.554)
Resultado do exercício  -  (6.383)  (6.383)
Saldo em 31 de dezembro de 2017  21.340  (39.277) (17.937)
Resultado do exercício  -  14.545  14.545 
Saldo em 31 de dezembro de 2018  21.340  (24.732)  (3.392)

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
Prejuízo líquido do exercício  14.545  (6.383)
Ajustados por:
Depreciação/Amortização  6  36 
Reversão (Provisão) contrato oneroso  (10.894)  4.144 
Reversão (Provisão) para redução ao valor 
recuperável  (4.666)  397 
Resultado ajustado  (1.009)  (1.806)
(Aumento) redução nos ativos
Impostos a recuperar  (15)  (8)
Outros créditos  18  (20)

 3  (28)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores  5  68 
Obrigações sociais e trabalhistas  26  12 
Obrigações tributárias  (1)  1 
Outras obrigações  14  - 

 44  81 
Caixa líquido gerado proveniente das atividades 
operacionais  (962)  (1.753)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições e baixas do ativo imobilizado  (24.779)  (432)
Adições (reversão) do ativo imobilizado e intangível  (20)  - 
Caixa líquido consumido proveniente das 
atividades de investimentos  (24.799)  (432)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital  29.320  1.378 
Fluxo de caixa consumido em atividade de 
financiamento  29.320  1.378 
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa  3.559  (807)
Caixa e equivalentes no início do exercício  360  1.167 
Caixa e equivalentes no final do exercício  3.919  360 

 3.559  (807)
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  (267)  (1.121)
 Materiais  (5)  - 
 Provisão para redução ao valor recuperável  4.666  (397)
 Provisão contrato oneroso  10.894  (4.144)
 Outros custos operacionais  (118)  (125)
Valor adicionado bruto  15.170  (5.787)
Valor adicionado recebido em transferência
 Receitas financeiras  82  99 
Valor adicionado total a distribuir  15.252  (5.688)
Distribuição do valor adicionado
 Colaboradores  684  613 
 Tributos  8  80 
 Remuneração de capitais de terceiros (despesas
  financeiras)  15  2 
 Remuneração de capitais próprios (prejuízo líquido 
do exercício)  14.545  (6.383)

 15.252  (5.688)

Três em cada 10 microempresas tomarão crédito em 2019
Um percentual menor 

de empresas de todos os 
portes buscará crédito 
no mercado em 2019, é o 
que constatou a Pesquisa 
Perspectiva Empresarial 
da Boa Vista, realizada no 
quarto trimestre de 2018. 

Já das que contratarão 
crédito, são as microempresas 
(36%) que devem demandar 
mais ao longo do ano, seguida 
das médias (33%), das gran-
des (28%) e das pequenas 
(21%). Os gráficos abaixo 
contêm as informações.

Não demandarão

Também segundo a pes-
quisa, são as empresas da 
indústria as mais contun-
dentes ao afirmar que não 
demandarão crédito em 
2019. No 4º Tri/;17, 37% 
disseram que não deman-
dariam crédito em 2018. 
Já no quarto trimestre de 
2018, 58% das responden-
tes afirmaram que não de-
mandarão crédito em 2019.

Para as empresas que 
demandarão crédito, 41% 

das grandes farão para 
alavancar capital de giro. 
47% das médias e 46% 
das micro informaram 
que usarão para reali-
zar novos investimentos e 
35% das pequenas empre-
sas para pagar emprésti-
mos.

Ao avaliar por ramo 
de atividade, a pesqui-
sa constatou que a maior 
parte das empresas, tanto 
da indústria, quanto do 
comércio e de serviços, de-
mandará crédito em 2019 

para realizar novos inves-
timentos. 

Taxas maiores

A pesquisa também 
constatou que cresceu a 
proporção de empresários 
que acreditam que em 2019 
irão pagar taxas maiores ao 
demandarem crédito.

Para os economistas da 
Boa Vista, apesar do au-
mento da confiança apon-
tado em diversos indicado-
res, os dados da pesquisa 

refletem cautela dos em-
presários, que, diante da 
retomada lenta da econo-
mia, ainda estão evitando 
novas dívidas. A pesquisa 
Perspectiva Empresarial 
da Boa Vista utiliza meto-
dologia quantitativa com 
coleta de informações por 
meio eletrônico via inter-
net. É trimestral, e mostra 
o evolutivo 2017 e 2018.

Universo

O seu universo é re-

presentado por empresas 
do comércio (atacadis-
ta e varejista), serviços 
(instituições financeiras 
e construção civil), in-
dústria, construção civil 
e instituições financei-
ras. Neste levantamento, 
foram entrevistas pouco 
mais de mil empresas. 
Para a leitura geral dos 
resultados, considerar 
95% de grau de confian-
ça, e margem de erro de 
3%, para mais ou para 
menos.
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Semestres
 Findos em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Semestres
 Findos em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

Balanço Patrimonial dos Semestres findos em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2018 e 2017 (Em Milhares de Reais, Exceto Quando Mencionado)

Demonstração do Resultado
dos Semestres Findos em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

João Paulo Rola - Diretor
WLX Gestão Contábil - ME   |   Wellington Ribeiro da Cruz - Contador

 CRC RJ – 116.678/O-1 / CPF 044.304.747-29
Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Contábeis

Ativo Nota 2018 2017
Ativo circulante 6.998 5.840
Disponibilidades 4 3.585 3.345
Outros créditos 5 3.413 2.495
Câmbio 1.927 1.419
Rendas a receber 733 600
Diversos 753 476

Permanente 212 219
Imobilizado de uso 6 208 206
Imoveis de uso 70 70
Outras imobilizações 683 657
(-) Depreciações acumuladas (545) (521)

Intangível 4 13
Outros ativos intrangíveis 52 52
(-) Amortização acumulada (48) (39)

Total do ativo 7.210 6.059

Passivo Nota 2018 2017
Passivo Circulante 5.142 3.423
Relações Interdependências 708 -
Recursos em Trânsito de Terceiros 708 -

Outras Obrigações 7 4.434 3.423
Câmbio 2.801 1.442
Sociais e Estatutárias 126 154
Fiscais e Previdenciárias 982 1.032
Diversas 525 795

Patrimônio Líquido 2.068 2.636
Capital Social 8 1.560 1.560
De Domiciliados no País 1.560 1.560

Reserva de Lucros 508 1.076
Reserva Legal 142 139
Reserva Especial de Lucros 366 937

Total do passivo 7.210 6.059

Discriminação Nota
2º Sem/ 

2018 2018 2017
Receitas de intermediação financeira 9.1 2.029 5.056 6.921
Resultado de câmbio 2.029 5.056 6.921

Despesas de intermediação financeira - (1) -
Operações de venda ou de transferência
 de ativos financeiros - (1) -
Resultado bruto da intermediação financeira 2.029 5.055 6.921
Outras receitas/despesas operacionais (1.899) (4.654) (5.782)
Receitas de prestação de serviços 9.2 3.329 6.049 5.049
Despesas de pessoal 9.3 (1.862) (4.004) (3.765)
Outras despesas administrativas 9.4 (3.382) (6.698) (5.967)
Despesas tributárias 9.5 (486) (966) (892)
Outras receitas operacionais 502 965 892
Outras despesas operacionais - - (1.099)

Resultado operacional 130 401 1.139
Resultado antes da tributação sobre o lucro 130 401 1.139
Provisão para IRPJ (28) (99) (332)
Provisão para contribuição social (32) (101) (281)

Lucro liquido do período 70 201 526
Juros sobre o capital próprio (149) (149) (181)
Quantidade de ações 156.000.000
Lucro líquido por ações 0,4456 1,2888 3,3729

Eventos

Ca-
pital 
so-
cial

Re-
ser-

va 
legal

Reserva 
espe-

cial de 
lucros

Lucros/ 
prejuízos 
acumula-

dos

Total  
do pe-
ríodo

Saldo em 30/06/2018 1.560 145 317 125 2.147
Resultado do 2º Semestre - - - 70 70
Constituição de reservas de lucros - 7 49 (56) -
Reversão de reserva legal - (10) - 10 -
Juros sobre o capital próprio - - - (149) (149)

Saldo em 31/12/2018 1.560 142 366 - 2.068
Mutações do período - (3) 49 (125) (79)
Saldo em 31/12/2017 1.560 139 937 - 2.636
Resultado do exercício - - - 201 201
Constituição de reservas de lucros - 10 49 (59) -
Reversão de reserva legal - (7) - 7 -
Dividendos distribuídos - - (620) - (620)
Juros sobre o capital próprio - - - (149) (149)

Saldo em 31/12/2018 1.560 142 366 - 2.068
Mutações do período - 3 (571) - (568)

Saldo em 31/12/2016 1.560 122 1.497 - 3.179
Ajustes de exercícios anteriores - - 752 - 752
Resultado do exercício - - - 526 526
Destinações para reservas de lucros - 17 128 (145) -
Dividendos distribuídos - - (1.440) (200) (1.640)
Juros sobre o capital próprio - - - (181) (181)

Saldo em 31/12/2017 1.560 139 937 - 2.636
Mutações do período - 17 (560) - (543)

Discriminação 2º Sem 2018 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre 70 201 526
Ajustes ao lucro líquido
Depreciações e amortizações 16 33 38
Ajuste exercícios anteriores - - 752

(Aumento) / redução de ativos operacionais
Outros créditos (836) (918) (156)

Aumento / (redução) de passivos operacionais
Recursos em trânsito de terceiros 242 708 -
Obrigações compra de cãmbio 1.013 1.359 1.442
Obrigações sociais e estatutárias 126 (28) -
Exigibilidade fiscais e previdenciarios 14 (50) (1.504)
Negociação e intermediação de valores - - (2)
Outras obrigações (diversos) (86) (270) 235

Recursos líquidos gerados nas atividades 
 operacionais 559 1.035 1.331
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado (21) (26) (6)

Recursos líquidos (consumidos) nas atividades 
 de investimentos (21) (26) (6)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos distribuidos - (620) (1.640)
Juros sobre o capital próprio (149) (149) (181)

Recursos líquidos (consumidos) nas atividades 
 de financiamentos (149) (769) (1.821)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 389 240 (496)
Modificações em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 3.196 3.345 3.841
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 3.585 3.585 3.345

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 389 240 (496)

Nota 1. Contexto Operacional. A Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda. (Corre-
tora) é uma instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e tem por 
objetivo social a intermediação em operações de câmbio e atuação no mercado de 
câmbio, em consonância com as normas legais e regulamentares vigentes. Nota 
2. Base de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis. As
demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, associadas às normas e regulamentos do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN), em consonância com o Pla-
no Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF. O Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu diversos pronunciamentos e orientações 
visando a adequação às normas internacionais de contabilidade. No entanto, tais
pronunciamentos e orientações somente são aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil quando aprovadas pelo Conselho Monetário 
Nacional e Banco Central do Brasil. Os pronunciamentos já referendados foram: •
Pronunciamento Conceitual Básico (R1) – Resolução nº 4.144/12; • CPC 01 – Redu-
ção ao Valor Recuperável dos Ativos – Resolução nº 3.566/08; • CPC 03 – Demons-
tração dos Fluxos de Caixa – Resolução nº 3.604/08; • CPC 05 – Divulgação sobre 
Partes Relacionadas – Resolução nº 3.750/09; • CPC 10 (R1) – Pagamento Basea-
do em Ações – Resolução nº 3.989/11; • CPC 23 – Políticas Contábeis – Mudança de 
Estimativa e Retificação de Erro – Resolução nº 4.007/11; • CPC 24 – Evento Sub-
sequente – Resolução nº 3.973/11; • CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes – Resolução nº 3.823/09; • CPC 33 (R1) – Benefícios a Empre-
gados – Resolução nº 4.424/15. Até a presente data, não é possível estimar quan-
do os demais pronunciamentos contábeis do CPC serão aprovados pelo CMN e
BACEN e se a aplicação dos mesmos será de maneira retrospectiva ou prospectiva. 
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no pressuposto da con-
tinuidade operacional da Instituição, não pretendendo a Administração cessar suas 
operações. A autorização para a conclusão das demonstrações contábeis em ques-
tão foi aprovada pela Diretoria da Corretora em 27/03/2019. b) Moeda funcional e 
de apresentação. As demonstrações contábeis e todas as informações estão ex-
pressas em milhares de Reais (R$mil), que é a moeda funcional e de apresentação 
e corresponde ao ambiente econômico da atuação da Corretora. Nota 3.  Descrição 
das Principais Práticas Contábeis Aplicadas. a) Caixa e equivalentes de Caixa. 
As demonstrações de fluxos de caixa são preparadas e apresentadas em conformi-
dade com a Resolução nº 3.604/08, representando caixa e equivalentes de caixa as 
disponibilidades em moeda nacional e estrangeira, imediatamente conversíveis ou 
com prazo original igual ou inferior a 90 dias. b) Imobilizado. Registrado ao custo
de aquisição deduzida da depreciação acumulada, quando aplicável, calculada pelo 
método linear e a taxas que levam em consideração a vida útil efetiva dos bens, em 
consonância com os itens 11.6 e 7 do COSIF. Os ativos correspondem aos direitos 
que têm por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Cor-
retora ou exercidos com essa finalidade. c) Demais ativos e passivos circulantes. 
São demonstrados pelo valor líquido de realização e/ou exigibilidade, incluindo os
rendimentos, os encargos e as variações monetárias ou cambiais auferidos e/ou
incorridos até as datas dos balanços, calculados “pro-rata” dia e, quando aplicável, 
o efeito dos ajustes para reduzir o custo ao seu valor de mercado ou de realização. 
d) Valor recuperável dos ativos - impairment. Um ativo 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 incorrido 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 um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem
ser estimados de uma maneira confiável.  Não existiram indícios de redução de valor
recuperável de ativos não financeiros. e) Tributos. O Imposto de renda e a contribui-
ção social são calculados sobre o lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões. 
O Imposto de Renda é calculado à alíquota de 15%, acrescida de adicional de 10% 
sobre o lucro anual excedente de R$240 mil. A Contribuição Social é calculada à
alíquota de 20%, sobre o lucro antes da dedução do imposto de renda. Os tributos 
PIS, COFINS são calculados às alíquotas de 0,65%, 4,00%, respectivamente sobre 
as bases de cálculo previstas nas legislações aplicáveis. O ISS é calculado pela
alíquota de 5% sobre a prestação de serviço de câmbio. f) Estimativas contábeis. 
A preparação das demonstrações contábeis requer, quando aplicável, que a Admi-
nistração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de polí-
ticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os 

resultados reais podem divergir dessas estimativas, razão pela qual são revistas de 
maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas 
no exercício em que as estimativas são revisadas e em qualquer exercício futuros 
afetados. g) Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais. As práticas 
contábeis para registro, mensuração e divulgação de ativos e passivos contingentes 
e obrigações legais seguem as disposições da Resolução CMN nº 3.823/09, que 
aprovou a aplicação do CPC 25 e critérios definidos na Carta-Circular BACEN nº 
3.429/10. h) Apuração de resultados. O resultado das operações é apurado em 
conformidade com o regime contábil de competência, incluindo os rendimentos, os 
encargos e as variações monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais, inci-
dentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes considerados, quando 
aplicável, os efeitos de ajustes de ativos e passivos para o valor de mercado ou de 
realização. Nota 4. Caixa e Equivalentes de Caixa. 
Disponibilidades: 31/12/18 31/12/17
Caixa 424 295
Depósitos Bancários 1.344 1.219
Disponibilidades em Moedas Estrangeiras 1.817 1.831
Total 3.585 3.345
Nota 5. Outros Créditos. 
Descrição: 31/12/18 31/12/17
Câmbio Comprado a Liquidar 657 -
Direito s/ Vendas de Câmbio 2.381 1.419
(-) Adiantamentos em Moeda Nacional Recebidos (1.111) -
Rendas a Receber (Corretagem de Câmbio a Receber) 733 601
Diversos 753 475
- Adiantamentos e Antecipações Salariais 18 27
- Adiantamento a Fornecedores 27 -
- Depósito Judicial para Interposição de Recursos 288 272
- Impostos e Contribuições a Compensar 413 105
- Pagamentos a Ressarcir 7 69
- Devedores Diversos – País - 2
Total 3.413 2.495
Nota 6. Imobilizado de Uso. 
Descrição: 31/12/18 31/12/17
Imóveis de uso 70 70
Instalações 147 143
Móveis e Equipamento de Uso 151 144
Sistema de Comunicação e Direitos de Uso 165 159
Sistema de Processamento de Dados 220 211
Sub-Total 753 727
(Depreciação Acumulada) (545) (521)
Total 208 206
Nota 7. Outras Obrigações. 
Descrição: 31/12/18 31/12/17
Câmbio vendido a liquidar 1.892 -
(-) Adiantamento em moeda estrangeira concedidos (1) -
Obrigações por Compras de Câmbio 1.043 1.442
Adiantamentos sobre contratos de câmbio (133) -
Sociais e Estatutárias 126 154
Fiscais e Previdenciárias (vide nota 7.a) 982 1.032
Diversas 525 795
- Provisão p/Pagamento a Efetuar 414 396
- Outras despesas administrativas 2 -
- Outros Pagamentos 3 -
- Provisão para Passivos Contingentes (vide nota 7.b) 106 114
- Credores Diversos - Pais - 285
Total 4.434 3.423
7.a) A Corretora participa de Programa Especial de Regularização Tributária – PERT 
de débitos oriundos de processos da Dívida Ativa relacionados ao recolhimento de 
PIS, COFINS e INSS. O pagamento de cada débito é feito de forma parcelada, os quais 
na data-base estão atualizados pelo valor de R$725 mil (R$772 mil em 31/12/2017). 
7.b) A Corretora é parte envolvida em outros processos de Dívida Ativa relacionados 
ao recolhimento de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, conforme constam provisionados 

nas Demonstrações Contábeis, para os quais foi protocolada petição informando 
do depósito integral do débito sob judice, além da propositura de ação anulatória, 
requerendo a suspensão desses débitos até o seu trânsito em julgado. Aguarda-se 
que seja proferida sentença da ação anulatória impetrada. Nota 8. Capital Social. O 
Capital Social é de R$1.560.000,00 (hum milhão, quinhentos e sessenta mil reais), 
dividido em 156.000.000 (cento e cinqüenta e seis milhões) de quotas no valor de 
R$0,01 (um centavo de real), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas. Nota 
9. Contas de Resultado. 9.1. Receitas da Intermediação Financeira – Resultado 
de Câmbio. Referem-se substancialmente a resultado (diferença) na taxa de câm-
bio, entre operações de compra e venda de moeda estrangeira, apurando R$5.056 
mil (R$6.921 mil em 31/12/2017). 9.2. Receita de Prestação de Serviços. Repre-
sentada substancialmente pela receita de corretagens em operações de câmbio, 
apurando R$6.049 mil (R$5.049 mil em 31/12/2017). 9.3. Despesas de Pessoal. 
Descrição: 31/12/18 31/12/17
Honorários de Diretoria 307 -
Benefícios 736 801
Encargos Sociais 801 746
Proventos 2.158 2.218
Treinamento 2 -
Total 4.004 3.765
9.4. Outras Despesas Administrativas. 
Descrição: 31/12/18 31/12/17
Água Energia e Gás 72 70
Alugueis 201 238
Comunicações 35 43
Manutenção e Conservação de Bens 21 15
Material 38 35
Processamento de Dados 456 424
Representação 43 14
Propaganda e Publicidade 35 22
Seguros 2 2
Serviços do Sistema Financeiro 5.022 98
Serviços de Terceiros 45 3.906
Serviços Técnicos Especializados 234 195
Transporte 9 6
Tributaria - 29
Viagens no País 10 6
Outras Despesas Administrativas 475 864
Total 6.698 5.967
9.5. Despesas Tributárias. Referem-se substancialmente às contribuições federais 
para PIS e COFINS e ao ISS, apurando R$966 mil (R$892 mil em 31/12/2017). Nota 
10. Estrutura de Gerenciamento de Risco. 10.1. Estrutura de Gerenciamento
de Risco. A Fourtrade implementou estrutura de gerenciamento de Capital, em 
consonância com os prazos do art.12 da Resolução nº 3.988/2011 e alterações 
posteriores. O monitoramento e o controle do nível adequado de capital da corre-
tora, a avaliação da necessidade de capital para cobertura da exposição aos riscos 
e o planejamento de metas e necessidade de capital, considerando os objetivos 
estratégicos estão fundamentados no Plano de Negócios. O resumo da descrição 
da estrutura de gerenciamento de Capital está à disposição dos interessados na 
sede da Corretora. 10.2. Risco Operacional. A Resolução do Conselho Monetário 
Nacional nº 4.557/17 define o risco operacional como sendo a possibilidade de ocor-
rência de perdas resultantes de falhas, deficiência ou inadequação de processos 
internos, pessoas e sistemas ou eventos externos. A instituição possui uma estrutura 
de gerenciamento de Risco Operacional, compatível com a atividade de intermedia-
ção em operações de câmbio e atuação no mercado de câmbio de taxas flutuantes 
capaz de identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos associados as 
suas atividades. O relatório de políticas de gerenciamento do risco operacional está 
à disposição dos interessados na sede da Corretora. 10.3. Risco de Mercado. A 
Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.557/17 define o risco de mercado 
como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores 
mobiliários detidos pela Corretora. A política da instituição, em termos de exposição 
ao risco de mercado é conservadora, com limites definidos e validados pela Diretoria 
Executiva, sendo o cumprimento deste, acompanhado diariamente. O relatório de 
políticas de gerenciamento de risco de mercado está à disposição dos interessados 
na sede da Corretora. 10.4. Risco de Liquidez. A Resolução do Conselho Monetário 
Nacional nº 4.557/17 define o risco de liquidez como a possibilidade de a instituição 
não ser capaz de honrar suas obrigações correntes e futuras sem afetar suas opera-
ções diárias ou de 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. A abordagem da instituição na admi-
nistração do risco de liquidez é de garantir, o máximo possível, que tenha liquidez su-
ficiente para cumprir com suas obrigações. A Corretora está em conformidade com 
a referida Resolução, que estabelece a necessidade de manutenção de seus siste-
mas condizentes com as posições assumidas em todas as operações praticadas no 
mercado financeiro e de capitais, de modo a evidenciar o risco de liquidez decorrente 
dessas exposições. 10.5. Risco de Crédito. A Resolução do Conselho Monetário 
Nacional no 4.557/17 define o risco de crédito, dentre outras, como a possibilidade de 
ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, por determinada contrapar-
te, de obrigações relativas à liquidação de operações que envolvam a negociação 
de ativos financeiros. Não foram registradas no período perdas decorrentes de 
eventos relacionados a risco de crédito. O relatório de políticas de gerenciamento 
de risco de crédito está à disposição dos interessados na sede da Corretora. Nota 
11. Ouvidoria (0800-770-5422). Conforme disposto na Resolução nº 4.433/2015, a
instituição procedeu à implantação do componente organizacional de Ouvidoria, no 
prazo estabelecido legalmente, elaborando as Diretrizes Operacionais de Ouvidoria, 
de conhecimento público e de todos os funcionários. A Corretora divulga o seu canal 
de Ouvidoria no seu site www.fourtrade.com.br.

Ilmos. Srs. Diretores e Cotistas da Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda. Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis 
da FOURTRADE Corretora de Câmbio Ltda. (“Corretora”), as quais compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 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 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 FOURTRADE Corretora de Câmbio Ltda. em 31/12/2018, 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 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 Corretora, 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. Ênfase. Na data-base 31/12/2018, apesar da FOURTRADE Corretora de Câmbio 
Ltda. apresentar Índice de Basiléia de 9,24%, superior ao mínimo requerido pelo Banco Central do Brasil de 8,625%, a Corretora 
registra uma insuficiência de R$281 mil de Patrimônio de Referência (“PR”) para cobertura do Adicional de Capital Principal 
(“ACP”), situação que requer a adoção de medidas para o reenquadramento prudencial. Nossa opinião não está ressalvada 
sobre esse assunto. Outros assuntos – Auditoria de período anterior. As Demonstrações Contábeis correspondentes ao 
exercício e semestre findos em 31/12/2017, apresentadas para fins de comparação por força das normas emanadas do Banco 
Central do Brasil, foram anteriormente auditadas por outros auditores independentes de acordo com as normas de auditoria 
vigentes por ocasião da emissão do relatório em 27/03/2018, que não conteve nenhuma modificação. Outras informações 
que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A administração da Corretora 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 é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Corretora 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 Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Corretora 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: a) 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; e 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. b) 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 Corretora. c) Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. d) 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 Corretora. 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 Corretora a não mais se manter em continuidade operacional. e) 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, 25/03/2019.

AUDIPEC - AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S. - CRC RJ-N° 0202
ERNESTO PATRÍCIO GIRÁLDEZ - Contador CRC-RJ N° 053.076/O-2

 LafargeHolcim reaproveita 85% da água usada na produção
A LafargeHolcim come-

morou o Dia Mundial da Água 
deste ano (22 de março) com 
dados que reforçam o com-
promisso da empresa com o 
meio ambiente, ao recircular 
algo em torno de 85% da água 
utilizada no processo produti-
vo em todas as suas unidades 
no Brasil. Essa iniciativa re-
presenta uma economia anual 
de 11 milhões de m³ de água 

– o equivalente ao consumo 
quinzenal na cidade do Rio de 
Janeiro, que tem cerca de 6,7 
milhões de habitantes. Além 
disso, a indústria de cimento 
promove o aproveitamento da 
água da chuva, retendo-a para 
uso na fabricação e umidifica-
ção de vias.

A LafargeHolcim man-
tém, em âmbito global, pro-
gramas internos que balizam 

como os recursos hídricos 
devem ser geridos, capta-
dos, tratados e utilizados nos 
processos, tais como a Dire-
triz de Água, o Protocolo de 
Água e o Plano de Gestão 
de Águas. Adicionalmente, 
a empresa lançou, em 2015, 
o Plano 2030, no qual está 
prevista a redução de 20% 
no uso de recursos hídricos, 
dentre outros desafios.

A atenção da LafargeHolcim 
com a água não é recente. Um 
exemplo é a unidade de Pedro 
Leopoldo, que desde a década 
de 90 implementa ações para 
recuperação de água e, atual-
mente, atinge índices de recir-
culação acima de 90%.

A LafargeHolcim é a em-
presa líder mundial em mate-
riais de construção e soluções 
que atende pedreiros, constru-

tores, arquitetos e engenheiros 
em todo o mundo. As opera-
ções do grupo produzem ci-
mento, agregados e concreto 
que são usados em projetos 
de construção que vão des-
de moradias populares e pe-
quenos projetos locais até os 
maiores e mais tecnicamente 
desafiadores projetos de in-
fraestrutura. Como a urbani-
zação impacta cada vez mais 

pessoas e o planeta, o Grupo 
oferece produtos inovadores e 
soluções construtivas com um 
claro compromisso com a sus-
tentabilidade social e ambien-
tal. Com posições de liderança 
em todas as regiões, a Lafar-
geHolcim emprega cerca de 
90 mil funcionários em mais 
de 80 países e tem presença 
equilibrada entre mercados 
desenvolvidos e maduros.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

E EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2017 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - SEMESTRES E EXERCÍCIO FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2017 

 (Em milhares de Reais, exceto o lucro por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

(Em milhares de Reais) 

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

Srs. acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. e do pú-
blico em geral, as demonstrações financeiras, elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira, adaptadas às 
normas e instruções do Banco Central do Brasil, referentes ao exercicío findo em 31 de dezembro de 2018 e relatório do 
auditor independente. Risco operacional (Resolução CMN 4.557/17): O departamento de Risk Management, dentre 
outras funções, é responsável pela criação, manutenção e disseminação de um processo de gerenciamento contínuo 
e integrado de risco, que prevê a execução de controles tais como políticas, procedimentos, ferramentas, treinamentos 
e comunicação com objetivo de identificar e acompanhar os riscos associados à Companhia. A estrutura de Risk Ma-
nagement é responsável por monitorar e desafiar os departamentos de negócios do BNY Mellon na elaboração anual 
do relatório de Auto Avaliação de Riscos & Controles (Risk & Control Self Assessment - RCSA), e por também revisar 
os indicadores chave de riscos corporativos. A estrutura de Risk Management foi implementada em conformidade 
com a Resolução CMN 4.557/17. Gerenciamento de risco de mercado, liquidez e crédito: A estrutura de gerencia-
mento de riscos de mercado, liquidez e crédito é adequada a exposição da instituição a tais riscos, considerando-se a 
natureza das operações e a complexidade dos produtos e serviços do BNY Mellon no Brasil. A gestão é efetuada de 
forma centralizada, por área que mantém independência com relação à mesa de operações. São mantidas políticas e 
procedimentos internos relacionados ao gerenciamento de tais riscos, incluindo o monitoramento, processos de docu-
mentação e escalação que garantem que a administração esteja ciente dos riscos e possa determinar um plano de ação 
eficaz, caso a exposição alcance níveis superiores às metas de risco estabelecidas. A BNY Mellon Serviços Financeiros 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“BNY DTVM”) atua em um mercado específico, pois tem por atividade 
principal a administração de fundos de investimento e os riscos de mercado são mantidos em níveis aceitáveis. Não 
se verificou, durante o exercício de 2018, nenhuma perda resultante de flutuação de valores de mercado de posições 
detidas pela instituição. Adicionalmente, a exposição ao risco de liquidez foi verificada diariamente, e a instituição possui 
baixa exposição ao risco de crédito, seja em suas atividades fim ou na administração de seu patrimônio/caixa. Durante 
o exercício de 2018, a BNY DTVM manteve a diversificação de seus produtos e atividades desenhada inicialmente, e 
monitora as diversas tendências de mercado. Na ocorrência de alterações mercadológicas e decisões estratégicas que 
nos leve ao aumento de portfólio, a instituição encontra-se então apta a atender as exigências referentes à estrutura de 
gerenciamento do risco de mercado, liquidez e crédito descritas na Resolução CMN 4.557/17. Gerenciamento de risco 
de capital (Resolução CMN 4.577/17): Em cumprimento à regulamentação do Banco Central do Brasil, aos conceitos 
do Comitê de Basiléia e às suas Políticas Corporativas, o BNY Mellon estabeleceu uma Estrutura de Gerenciamento de 
Risco de Capital que tem como objetivo atender aos requisitos da Resolução nº 4.557/17 do Banco Central do Brasil, 

Ativo Nota 2018 2017
Circulante 109.647 62.334
Disponibilidades 4 539 654
Aplicação Interfinanceira de liquidez 4 74.522 34.510
Títulos e valores mobiliários 
Carteira própria 5 7.519 6.991
Outros créditos  27.067  20.179 
Rendas a receber 6 17.783 14.343
Diversos 7 9.793 6.377
(-) Provisão para outros créditos de liquidação 
duvidosa 6 / 7 (509) (541)
Realizável a longo prazo 114.186 154.053 
Títulos e valores mobiliários 
Carteira própria 5 108.779 146.003
Outros créditos 
Diversos 7 5.407 8.050
Permanente  25.309  26.830 
Investimentos  11.762  11.610 
Participações em controladas no país 8 10.156 10.004
Outros investimentos 9 1.908 1.908
(-) Provisões para redução ao valor recuperável 9 (302) (302)
Imobilizado 10  11.304  12.134 
Outras imobilizações de uso 48.445 48.790
Depreciações acumuladas (37.141) (36.656)
Intangível 11  2.243  3.086 
Ativos intangíveis 10.690 10.549
Amortizações acumuladas - Intangível (8.447)  (7.463)
Total 249.142 243.217 
Passivo Nota 2018 2017
Circulante  48.633  50.010 
Outras obrigações  48.633  50.010 
Sociais e estatutárias 12.a  16.180  18.814
Fiscais e previdenciárias 12.b  17.216  12.643
Diversas 12.c  15.237  18.553
Passivo não circulante  44.106  32.318 
Sociais e estatutárias 12.a  - 3.252
Diversas 12.c  44.106  29.066
Resultado de exercícios futuros  -  10 
Patrimônio líquido 156.403  160.879 
Capital 14 225.245  225.245 
De domiciliados no país 225.245 225.245 
Reservas de capital  11.908  11.031 
Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários 5  44  118 
Ajuste de avaliação atuarial  (1.190)  (670)
Prejuízo Acumulado (79.604) (74.845)
Total 249.142  243.217 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2º Se-
mestre 

de 
2018 2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
 Lucro/ Prejuízo líquido do semestre/exercícios
  antes do imposto de renda e contribuição social (1.440)  80  (36.625)
 Ajustes ao lucro líquido:  417  5.537  9.266 
 Provisão/ (Reversão) para crédito de liquidação
  duvidosa (254) (32)  162 
 Depreciações e amortizações  2.589  5.352  5.443 
 Resultado de participação em controlada (85) (152)  189 
 Pagamento baseado em ações (1.310) 877  3.750 
 Perda na alienação de ativo  5  86  (25)
 Ajuste de avaliação atuarial (485) (516)  (135)
 Ajuste a valor justo TVM  (43)  (78)  (118)
 Lucro/ Prejuízo líquido ajustado: (1.023)  5.617  (27.359)
Variação de ativos e passivos
 (Aumento)/Redução em títulos e valores
  mobiliários  44.238  36.696 (143.715)
 Aumento/(Redução) em resultados de
  exercícios futuros - (10)  196 
 (Aumento)/Redução em outros créditos -
  rendas a receber (1.887) (3.440)  (3.046)
 (Aumento)/Redução em outros créditos - diversos  4.120  3.319  (1.313)
 Aumento/(Redução) em outras obrigações  16.386  5.571  30.674 
 Imposto de renda e contribuição social pagos (2.960) (4.092)  (201)
Caixa líquido proveniente das atividades
 operacionais  58.874  43.661 (144.764)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de outros investimentos  -  - 152
Aquisição de imobilizado de uso (2.822) (3.623)  (4.856)
Alienação de imobilizado de uso  -  - 106
Aumento de intangivel  (140) (141)  (267)
Caixa líquido utilizado nas atividades
 de investimento (2.962) (3.764)  (4.865)
Fluxo de caixa das atividades de
 financiamento
Aumento de capital  -  - 170.060
Caixa líquido utilizado nas atividades de
 financiamento  - -  170.060 
Aumento/Redução líquida de caixa e
 equivalentes de caixa  55.912  39.897  20.431 
Saldo no início do semestre/exercícios  19.149  35.164  14.733 
Saldo no fim do semestre/exercícios  75.061  75.061  35.164 
Aumento/Redução líquida de caixa e
 equivalentes de caixa  55.912  39.897  20.431 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Reserva de capital Reserva de lucros Ajuste de avaliação Prejuízos
Capital Outras Legal patrimonial acumulados Total 

Saldos em 1º de Janeiro de 2017  55.185  7.281 - (805) (41.175)  20.486 
 Aumento de capital  170.060  -  - - -  170.060 
 Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários  -  -  - 118 - 118
 Ajuste de avaliação atuarial  -  -  - 135 - 135
 Transações de pagamento baseado em ações - 3.750  - - -  3.750 
 Prejuízo líquido no exercício  - -  - -  (33.670)  (33.670)
Saldos em 31 de dezembro de 2017  225.245  11.031  - (552)  (74.845)  160.879 
Mutações do exercício  170.060  3.750  - 253  (33.670)  (140.393)
Saldos em 1º de Janeiro de 2018  225.245  11.031 - (552)  (74.845)  160.879 
 Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários  -  - - (74) -  (74)
 Ajuste de avaliação atuarial  -  - - (520) -  (520)
 Transações de pagamento baseado em ações - 877 -  - -  877 
 Prejuízo líquido no exercício  - -  - - (4.759)  (4.759)
Saldos em 31 de dezembro de 2018  225.245  11.908  -  (1.146)  (79.604)  156.403 
Mutações do exercício  -  877  - (594) (4.759)  (4.476)
Saldos em 1º de Julho de 2018  225.245  13.218  76 (618) (73.401)  164.520
 Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários  -  -  - (43) -  (43)
 Ajuste de avaliação atuarial  -  -  - (485) -  (485)
 Transações de pagamento baseado em ações - (1.310)  -  - -  (1.310)
 Prejuízo líquido no semestre  - -  - - (6.279)  (6.279)
 Destinações do lucro:  - 
 Reserva legal  - -  (76) - 76  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2018  225.245  11.908  - (1.146) (79.604)  156.403 
Mutações do semestre  -  (1.310)  (76) (528)  (6.203)  (8.117)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Nota
2º semes-

tre de 2018 2018 2017 
Receitas da intermediação 
financeira  6.060  11.841  14.353 
  Resultado de operações com
   títulos e valores mobiliários 16  6.060 11.841 14.353
Resultado bruto da
 intermediação financeira  6.060  11.841  14.353 
Outras receitas (despesas)
 operacionais  (7.495)  (11.675)  (50.831)
 Receitas de prestação de serviços 17  87.536 164.962 133.539
  Despesas de pessoal 18  (47.282)  (93.547)  (106.198)
  Outras despesas administrativas 19  (40.251)  (67.471)  (66.367)
  Despesas tributárias  (6.482)  (12.200)  (10.316)
  Resultado de participação em
   controladas 8  85  152  (189)
  Outras receitas/(despesas)
   operacionais 20  (1.101)  (3.571)  (1.300)
Resultado operacional  (1.435)  166  (36.478)
Resultado não operacional  (5)  (86)  (147)
Resultado antes da tributação
 sobre o lucro e participações  (1.440)  80  (36.625)
Imposto de renda e contribuição
 social  (4.839)  (4.839)  2.955 
  Provisão para imposto de renda 13  (2.885)  (2.885)  (461)
  Provisão para contribuição social 13  (1.954)  (1.954)  - 
  Ativo fiscal diferido 13.a  -  - 3.416
Prejuízo líquido do semestre/
 exercícios  (6.279)  (4.759)  (33.670)
Quantidade de ações 14 83.809.737 83.809.737 83.809.737 
Prejuízo por ação  (0,07)  (0,06)  (0,40)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

2018 2017
Prejuízo líquido dos exercícios (4.759)  (33.670)
Resultados abrangentes
  Variação líquida no valor justo de ativos financeiros
   disponíveis para venda  (135) 215
  Imposto de renda e contribuição social sobre outros
   resultados abrangentes  61  (97)
  Variação - efeito de remensuração - Plano de
   benefício definido  (946) 245
  Imposto de renda e contribuição social sobre outros
   resultados abrangentes  426  (110)
Outros resultados abrangentes, líquidos de imposto
 de renda e contribuição social  (594)  253 
Resultado abrangente total (5.353)  (33.417)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

dos dos correspondentes efeitos tributários. g. Demais ativos circulantes - Os 
demais ativos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, in-
cluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias (em base 
pro rata dia), deduzidos das correspondentes rendas de realização futura e/ou 
provisões para perdas, quando aplicável. h. Provisão para outros créditos de 
liquidação duvidosa - A provisão para outros créditos de liquidação duvidosa 
vem sendo constituída por valor considerado suficiente pela Administração para 
fazer face e eventuais perdas, sobre os valores vencidos há mais de 180 dias, 
respeitando os percentuais de probabilidade de perda definidos pela política 
global do BNY Mellon Corporation para essa estimativa, que variam entre 20% 
(para valores vencidos entre 181 e 365 dias), 40% (para valores vencidos de 
366 até 730 dias) e 100% (para valores vencidos há mais de 730 dias), poden-
do ser complementada se necessário. i. Permanente - Investimentos - A parti-
cipação em empresa controlada é representada, em 31 de dezembro de 2018 
e 2017, por aproximadamente 100% do capital da BNY Mellon Administração 
de Ativos Ltda., avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Os outros 
investimentos, representados por participação na companhia Galgo Sistemas 
de Informações S.A., títulos patrimoniais do Gávea Golf and Country Club do 
Rio de Janeiro e cotas patrimoniais da ANBIMA - Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, estão avaliados ao custo, 
deduzidos da provisão para redução ao valor recuperável. Imobilizado - O 
imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação 
acumulada, a qual é calculada pelo método linear a taxas que levam em consi-
deração o tempo de vida útil-econômica estimado dos bens, e perdas de redu-
ção ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável. Atual-
mente, a taxa de depreciação aplicada para instalações, móveis e 
equipamentos de uso é de 10% ao ano e, para sistemas de comunicação, 
sistemas de processamento de dados e de transporte é de 20% ao ano. Intan-
gível - O intangível é composto por softwares adquiridos de terceiros e desen-
volvidos internamente, sendo mensurado pelo custo de aquisição, deduzido de 
amortização acumulada e, provisão para redução ao valor recuperável (impair-
ment) acumuladas, quando aplicável. j. Redução do valor recuperável de ativos 
- De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao valor recu-
perável de ativos, aprovado pela Resolução CMN 3.566, de 29 de maio de 2008, 
se, com base na análise da Administração, o valor contábil dos ativos da Dis-
tribuidora e sua controlada exceder o seu valor recuperável, é reconhecida uma 
perda por impairment no resultado. k. Passivos circulantes - Os passivos
circulantes são demonstrados pelos valores das obrigações conhecidas ou
calculáveis na data do balanço, incluindo, quando aplicável, os encargos e as 
variações monetárias incorridas (em base pro rata dia). l. Benefícios a empre-
gados - Planos de contribuição definida - Um plano de contribuição definida é
um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribui-
ções fixas para uma entidade separada (fundo de previdência) e não terá ne-
nhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações 
por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida são reconhe-
cidas como despesas de benefícios a empregados no resultado nos períodos 
durante os quais serviços são prestados pelos empregados. Contribuições
pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo mediante a condição 
de que haja o ressarcimento de caixa ou que a redução em futuros pagamentos 
esteja disponível, quando aplicável. As contribuições para um plano de contri-
buição definida cujo vencimento é esperado para 12 meses após o final do
período no qual o empregado presta o serviço são descontadas aos seus va-
lores presentes. Planos de benefício definido - Um plano de benefício definido
é um plano de benefício pós-emprego que não o plano de contribuição definida.
A obrigação líquida da Distribuidora quanto aos planos de pensão de benefício 
definido é calculada individualmente para cada plano por meio da estimativa
do valor do benefício futuro que os empregados auferiram como retorno pelos 
serviços prestados no período atual e em períodos anteriores; aquele benefício 
é descontado ao seu valor presente. Quaisquer custos de serviços passados 
não reconhecidos e os valores justos de quaisquer ativos do plano são deduzi-
dos. A taxa de desconto é o rendimento apresentado na data de apresentação 
das demonstrações financeiras para os títulos de dívida de primeira linha e cujas
datas de vencimento se aproximem das condições das obrigações da Distribui-
dora e que sejam denominadas na mesma moeda na qual os benefícios têm

expectativa de serem pagos. O cálculo é realizado anualmente por um atuário 
qualificado pelo método de crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta 
em um benefício para a Distribuidora, o ativo a ser reconhecido é limitado ao 
total de quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e o valor 
presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos fu-
turos do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o 
valor presente dos benefícios econômicos, consideração é dada para quaisquer 
exigências de custeio mínimas que se aplicam a qualquer plano na Distribuido-
ra. Um benefício econômico está disponível à Distribuidora se ele for realizável 
durante a vida do plano, ou na liquidação dos passivos do plano. Quando os 
benefícios de um plano são incrementados, a porção do benefício aumentado 
relacionada ao serviço passado dos empregados é reconhecida no resultado 
pelo método linear ao longo do período médio até que os benefícios se tornem 
direito adquirido (vested). Na condição em que os benefícios se tornem direito 
adquirido, a despesa é reconhecida imediatamente no resultado. A Distribui-
dora reconhece todos os ganhos e perdas atuariais resultantes de planos de 
benefício definido no resultado, quando aplicável. Benefícios de curto prazo a 
empregados - Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são 
mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas 
conforme o serviço relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo 
valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou partici-
pação nos lucros de curto prazo, se a Distribuidora tem uma obrigação legal ou 
construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo 
empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. m. Tran-
sações de pagamento baseado em ações - De acordo com o Pronunciamento 
Técnico CPC 10 R1 - Pagamento Baseado em Ações, aprovado pela Resolução 
do CMN nº 3.989, de 30 de junho de 2012, o valor justo de benefícios de paga-
mento baseado em ações é reconhecido na data de outorga, como despesas 
de pessoal, com um correspondente aumento no patrimônio líquido, pelo perí-
odo em que os empregados adquirem incondicionalmente o direito aos bene-
fícios. O valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o número de 
ações para o qual existe a expectativa de que todas as condições requeridas 
no plano de remuneração dos diretores da Distribuidora serão atendidas, de tal 
forma que o valor finalmente reconhecido como despesa seja baseado no nú-
mero de ações que realmente atendem às condições do serviço e às condições 
de aquisição não de mercado na data em que os direitos ao pagamento são 
adquiridos (vesting date). Para benefícios de pagamento baseados em ações 
com condição não adquirida (non-vesting), o valor justo na data de outorga do 
pagamento baseado em ações é medido para refletir tais condições e não há 
modificação para diferenças entre os benefícios esperados e reais, quando 
aplicável. n. Provisões - Uma provisão é reconhecida, em função de um even-
to passado, se a Distribuidora tem uma obrigação legal ou construtiva que 
possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econô-
mico seja exigido para liquidar a obrigação. o. Resultado de exercícios futuros 
- Refere-se às receitas recebidas antecipadamente de prestação de serviços 
de agente de cálculo, fiduciário, garantias, informação, pagamento e contas,
registro e custódia dos clientes do “Corporate Trust”. p. Capital social - O capi-
tal social da Distribuidora é composto por ações ordinárias, que são classifica-
das como patrimônio líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios da Distribui-
dora, conforme definido em estatuto social, são reconhecidos como passivo no
final do exercício. q. Imposto de renda e contribuição social - A provisão para
imposto de renda e o imposto de renda diferido foram calculados à alíquota de 
15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a 
R$ 240. A provisão para contribuição social e a contribuição social diferida foram 
calculadas à alíquota de 20% sobre o lucro antes do imposto de renda, confor-
me definido na Lei 13.169 de 06 de outubro de 2015. r. Lucro por ação - O lucro
por ação é calculado com base na quantidade de ações em circulação nas
datas dos balanços. s. Processo de convergências às normas internacionais
- Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de 
contabilidade, para fins de referência, algumas normas emitidas pelo CPC, e
suas interpretações, aplicáveis as instituições financeiras, aprovadas pelo CMN,
estão apresentadas a seguir:

CPC Assunto
Resolução 

CMN
01 - R1 Redução ao valor recuperável de Ativos 3.566/08
03 - R2 Demonstração dos Fluxos de Caixa 3.604/08
05 - R1 Divulgação sobre Partes Relacionadas 3.750/09

25
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
 Contingentes 3.823/09

24 Eventos Subsequentes 3.973/11
10 - R1 Pagamento Baseado em Ações 3.989/11

23
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e
 Retificação de Erro 4.007/11

00 - R1 Pronunciamento Conceitual Básico 4.144/12
33 - R1 Benefícios a Empregados 4.424/15

02 - R2
Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e
 conversão de demonstrações financeiras 4.524/16

04 - R1 Ativo Intangível 4.534/16
27 Ativo Imobilizado 4.535/16
Não obstante a adoção do processo de convergência, uma série de novas normas 
ou alterações nas normas internacionais e interpretações serão efetivas para 
exercícios iniciados em e após 1º de janeiro de 2018. Abaixo apresentamos um 
breve resumo das principais normas internacionais, IFRS 9 e IFRS 15, que ainda 
não foram aprovados pelo BACEN. A IFRS 9 substitui as orientações existentes no 
CPC 38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui 
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 
mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de 
instrumentos financeiros do CPC 38. As mudanças decorrentes da adoção da IFRS 
9 foram avaliadas, e com base nos instrumentos financeiros atualmente detidos pelo 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais)

1 Contexto operacional: A BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Distribuidora” ou “BNY Mellon DTVM”), 
subsidiária integral direta da BNY Mellon Participações Ltda., iniciou suas ati-
vidades em 1997, e assim como sua controlada BNY Mellon Administração de 
Ativos Ltda., presta serviços de administração e gestão de fundos e clubes de 
investimento, constituídos no Brasil e no exterior, fazendo jus a percentuais, 
definidos contratualmente, das taxas de administração e performance devidas 
pelos respectivos fundos e clubes de investimento. A BNY Mellon Participações 
Ltda. detém aproximadamente 100% das ações da Distribuidora, sendo que 
sua controladora final é o The Bank of New York Mellon Corporation (“BNY 
Mellon Corporation”), com sede em Nova Iorque. A Distribuidora está localiza-
da na Avenida Presidente Wilson, 231 - 11°/ andar, Rio de Janeiro, Brasil. 2 
Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras 
da Distribuidora são de responsabilidade da sua Administração, e foram elabo-
radas com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), 
e normas e instruções do BACEN, e estão apresentadas em conformidade com 
o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Na 
elaboração das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018 e 2017,
a Distribuidora levou em consideração a aplicação das alterações na Legislação 
Societária e as alterações introduzidas pela Lei nº 11.941/09, assim como as 
normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC que foram 
regulamentadas pelo BACEN até o momento. A autorização para conclusão
destas demonstrações financeiras foi dada pela diretoria da Distribuidora em
21 de março de 2019.3 Base de preparação e principais práticas contábeis: a. 
Apuração de resultado - As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime 
de competência. b. Moeda funcional e moeda de apresentação - Essas demons-
trações financeiras são apresentadas em milhares de Reais. O Real é a moeda
funcional da Distribuidora e sua controlada. Todas as informações financeiras
apresentadas em milhares de Reais foram arredondadas para o milhar mais
próximo, exceto quando indicado de outra forma. c. Estimativas contábeis - A 
preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
BACEN, requer que a Administração use de julgamento na determinação e
registro de estimativas contábeis. A liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação. A Distribuidora revisa as estima-
tivas e premissas pelo menos semestralmente, na data da apresentação das 
demonstrações financeiras. d. Transações em moeda estrangeira - Transações
em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Distribuido-
ra pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetá-
rios denominados e apurados em moedas estrangeiras, na data de apresenta-
ção, são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada
naquela data. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes na reconver-
são são reconhecidas no resultado. e. Aplicações interfinanceiras de liquidez
- As aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas ao custo de aquisi-
ção, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço e deduzido de 
eventuais provisões para desvalorização, quando aplicável. Os rendimentos 
auferidos nesta operação estão reconhecidos e apresentados no resultado na 
rubrica “Receitas da Intermediação Financeira - Resultado de operações com 
títulos e valores mobiliários” e “Despesas da Intermediação Financeira - Resul-
tado de operações com títulos e valores mobiliários”, quando aplicável. Essas 
operações são consideradas equivalentes de caixa, cujos vencimentos consi-
derando a data da efetiva aplicação são inferiores a 90 dias e apresentam risco 
insignificante de mudança de valor justo, sendo utilizados pela administração 
para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. f. Títulos e valores 
mobiliários - Os títulos e valores mobiliários são avaliados e classificados, com 
base nos critérios estabelecidos pela Circular nº 3.068/01 do BACEN, na cate-
goria de títulos disponíveis para venda, e ajustados pelo valor justo, sendo 
estes ajustes contabilizados em contrapartida à conta destacada de patrimônio 
líquido denominada “Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários”, líqui-

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2017 (Em milhares de Reais)

que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de capital, devendo esta ser: compatível com o modelo de negócio, 
com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos, dos serviços, das atividades e dos processos da 
instituição; proporcional à dimensão e à relevância da exposição aos riscos; adequada ao perfil de riscos e à importância 
sistêmica da instituição; capaz de avaliar os riscos decorrentes das condições macroeconômicas e dos mercados em 
que a instituição atua. O gerenciamento de capital é realizado sob a coordenação do Diretor Financeiro, responsável 
pelo gerenciamento de capital perante o Banco Central do Brasil, sendo membro do Comitê de Auditoria, Comitê de 
Remuneração, Comitê de Ativos e Passivos, Comitê de Risco e Comitê de Gestão, bem como da Diretoria Estatutária 
do Grupo, estando apto a identificar fatores que possam impactar os níveis de capital, tomando as providências de 
escalação interna necessárias à manutenção dos níveis de capital requeridos à continuidade dos negócios do Grupo de 
acordo com os padrões internos e os padrões estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. Fazem parte da estrutura de 
gerenciamento de capital, conjuntamente ao Diretor Financeiro, a Diretoria Estatutária e diversas áreas da Instituição, 
como Contabilidade, Fiscal, Jurídico, Financial Management Analysis, Auditoria Interna, Comitê Regional ALCO e Risk 
Management, que de forma integrada são responsáveis pela elaboração do plano de capital, partindo-se das projeções 
de receitas e despesas baseadas em indicadores e metas de crescimento do negócio e manutenção de um sistema de 
gerenciamento e monitoramento de risco contínuo.  A Diretoria é responsável por analisar relatórios gerenciais periódicos 
sobre a adequação do capital, aprovar e revisar, no mínimo anualmente, as políticas e as estratégias, bem como o plano 
de capital e o plano de contingência de capital. A Diretoria deve assegurar a correção tempestiva das deficiências da 
estrutura, os recursos adequados e suficientes para o exercício das atividades de gerenciamento de capital de forma 
independente, objetiva e efetiva, e que a instituição mantenha níveis adequados e suficientes de capital, fazendo constar 
no relatório de acesso público sobre a estrutura de gerenciamento de capital sua responsabilidade pelas informações 
divulgadas. Adicionalmente a Diretoria aprova a indicação do diretor responsável, a definição da estrutura organizacional, 
a Política institucional, os processos, procedimentos e sistemas necessários à efetiva implantação do gerenciamento 
de capital. Finalmente, aprova dividendos pagos e declarados aos acionistas, assegura que o gerenciamento de capital 
esteja em conformidade com níveis de apetite de risco definidos na RAS (Risk Appetite Statement), revisa e aprova 
políticas e procedimentos de teste de estresse, aprovando o plano de capital e revisando a robustez do processo de 
avaliação da adequação de capital. Por intermédio dessa estrutura, fica garantido o monitoramento e o controle efetivo 
do capital para fazer face aos riscos que a Instituição está sujeita. Os relatórios e políticas de gerenciamento de riscos 
estão disponibilizados, em sua íntegra, no site https://www.bnymellon.com/br/pt/institutional-information/index.jsp. 

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019. A Administração
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BNY Mellon DTVM, não foram apurados impactos relevantes. A IFRS 15 introduz 
uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é reconhecida, e 
como a receita é mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais normas para o reconheci-
mento de receitas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos 
de Construção e a CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade 
com o Cliente. As mudanças decorrentes da adoção dessas alterações foram 
avaliadas e não apresentaram impactos para a Distribuidora. A IFRS 16, determina 
que, para grande parte dos arrendamentos, o arrendador passe a registrar um ativo 
identificado, bem como o passivo relacionado.  A norma é aplicável a partir de 1º de 
janeiro de 2019, e as mudanças decorrentes da adoção desse normativo impactarão 
a forma de reconhecimento dos contratos de locação das salas comerciais atual-
mente existentes. 4 Caixa e equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2018 
e 2017, a composição de caixa e equivalentes de caixa estão assim classificadas:

2018 2017 
No início do exercício  35.164 14.733 
Disponibilidades  654 338
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*)  34.510 14.395
No final do exercício 75.061 35.164
Disponibilidades  539 654
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*)  74.522 34.510
(*) Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o saldo de caixa e equivalente de caixa 
estão representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações em 
operações compromissadas - posição bancada - Letras do Tesouro Nacional 
que caracterizam ativos de alta liquidez e risco insignificante de mudanças de 
valor justo, com prazo de vencimento em até 90 dias. 5 Títulos e valores mo-
biliários: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os títulos e valores mobiliários, 
registrados na categoria de “Disponíveis para venda” e suas respectivas faixas 
de vencimentos, estão assim classificados:

2018 2017
Títulos 
disponíveis 
para venda

Venci-
mento

Valor 
justo

Custo  
corrigi-

do

Ganhos 
não rea-
lizados

Valor 
justo

Custo  
corrigi-

do

Ganhos 
não rea-
lizados

Títulos de 
renda fixa
Letras Fi-
nanceiras do 
Tesouro (a)

Até 1 
ano 7.519 7.519 6.991 6.991

Após 1 
ano 108.779 108.699 80 146.003 145.788 215

Total 116.298 116.218 80 152.994 152.779 215
Efeito tributário (36) (97)
Efeito líquido no patrimônio líquido 44 118
(a) Refere-se a títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional, que
possuem taxas de juros pós-fixadas indexadas pela SELIC. 6 Rendas a receber:

2018 2017
Taxa de administração - carteiras administradas / fundos de 
investimento 15.445 11.947
Taxa de administração - fundos offshore 2.173 2.012
Rendas a receber - Exportação de serviços (a)  165 280
Outras receitas de prestação de serviços - 104
Total de Rendas a receber 17.783 14.343
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (b)  (325)  (400)
(a) Rendas a receber do The Bank of New York Mellon, empresa do grupo no
exterior, referente ao suporte operacional e gerencial de prestação de serviço de
Administração de fundos de investimentos e custódia internacional de clientes da 
América Latina, conforme descrito na nota explicativa nº 24. (b) A Distribuidora 
possui provisão para outros créditos de liquidação duvidosa, que foi constituída 
sobre os valores vencidos há mais de 180 dias, respeitando os percentuais de 
probabilidade de perda definidos pela política contábil do BNY Mellon Corpora-
tion, conforme descrito na nota explicativa nº 3.h.  7 Outros créditos - Diversos:

2018 2017
Imposto de renda e contribuição social a compensar 3.968  336 
Crédito tributário (Nota 13)  974  3.964 
Adiantamentos a funcionários  242  279 
Depósitos judiciais - COFINS exigibilidade suspensa (Nota 
21.a)  2.141  2.141 
Depósitos judiciais - Outros  2.292  1.944 
Despesa antecipadas (a)  3.341  1.847 
Valores a receber - empresas do grupo no exterior (b)  339  373 
Valores a receber - empresas do grupo no país (b)  805  887 
Devedores diversos - País (c)  1.058  2.579 
Outros 40  77 
Total 15.200  14.427 
Ativo circulante 9.793  6.377 
Ativo realizável a longo prazo 5.407 8.050
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 (a) O saldo em 2018 refere-se, substancialmente, à serviço de garantia, seguros 
e suporte técnico de equipamentos cujo montante de despesa a apropriar é de R$ 
2.497 (2017: R$ 894) e contrato de fiança com montante de despesa a apropriar
de R$ 844 (2017: R$ 844). (c) Valores a receber de Empresas do grupo BNY
Mellon no Brasil e no exterior, referentes ao rateio de despesas do grupo, que 
são reconhecidas no resultado da Distribuidora e pagas mensalmente, conforme
descrito na nota explicativa n° 24. (d) Valores a receber de fundos administra-
dos pela Distribuidora, referentes a despesas pagas por conta e ordem destes 
fundos, de cartório, jurídico, CETIP, entre outras. A Distribuidora realiza certos 
pagamentos em nome dos fundos e consequentemente, reconhece um contas 
a receber para fins de ressarcimento dessas despesas, sendo contabilizada em
contas de ativo e baixadas no momento que esses valores são reembolsados. Em 
31 de dezembro de 2018 foi constituído uma provisão para crédito de liquidação 
duvidosa no montante de R$ 184 mil (2017: R$ 141).
8 Participação em controlada:

BNY Mellon Administração 
de Ativos Ltda.

Exercício 
findo em 31 de 

dezembro
2º semestre 

de 2018 2018 2017
Capital social 6.131 6.131 6.131
Quantidade de cotas 9.999 9.999 9.999
Percentual de participação 100% 100% 100%
Patrimônio líquido 10.071 10.004 10.193
Lucro líquido (Prejuízo) do semestre/exercícios 85  152  (189)
Investimento - Participação na controlada 10.156 10.156 10.004
Resultado de equivalência patrimonial 85  152  (189)
A controlada BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. fazia a gestão da carteira 
de alguns fundos de investimento administrados pela Distribuidora e recebia 
parte da taxa de administração e a taxa de performance desses fundos. Em 
maio de 2016, a controlada transferiu a gestão da carteira desses fundos para a 
Distribuidora e atualmente não possui nenhum fundo sob sua gestão. 9 Outros 
investimentos: A composição de outros investimentos em 31 de dezembro de 
2018 e 2017, está assim apresentada:

2018 2017
Títulos Patrimoniais:
 Gávea Golf and Country Club 150 150
(-) Provisão para redução ao valor recuperável (150) (150)
Galgo Sistema de informações S.A. (a)  1.752  1.752
 (-) Provisão para redução ao valor recuperável (152) (152)
 Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
  Financeiros e de Capitais - Anbima 6 6
Total 1.606 1.606
(a) O investimento no projeto Galgo correspondia a um condomínio, onde 14
instituições do mercado financeiro e de capitais participaram, com a finalidade de
desenvolver um sistema que integre as instituições financeiras, padronizando e
centralizando a transferência de informação entre as prestadoras de serviço de 
administração de recursos, controladoria, custódia, distribuição e negociação
de ativos, de maneira ágil e confiável. Em dezembro de 2015 foi deliberada a
constituição de uma empresa, denominada Galgo S.A., para receber e ope-
racionalizar tal sistema, sendo definido um valor de integralização das ações
definido pelo laudo de avaliação do sistema Galgo. Em Assembleia Geral de
Constituição realizada em 1º de julho de 2016 foi deliberada a constituição da 
sociedade Galgo Sistemas de Informações S.A., e aprovada integralização
e subscrição do capital social em moeda corrente nacional, no montante de
R$280 para cada condômino, o qual foi integralizado pela Distribuidora em 24 
de junho de 2016. Em ato contínuo foi realizada Assembleia Geral Extraordiná-
ria para aprovar o aumento de capital social da sociedade, o qual foi subscrito 
e integralizado na mesma data, pelo valor apurado no laudo de avaliação do
sistema Galgo, no montante de R$22.083, cuja participação da Distribuidora
equivale a R$1.752 (6,6667%). Em fevereiro de 2017, foi emitido um novo laudo 
de avaliação do Sistema Galgo e com base nessa avaliação foi reconhecido
uma despesa por impairment no montante de R$ 152. Em fevereiro de 2019,
foi divulgado através de um memorando da Adminsitração o posicioanamento 
da Diretoria da Galgo Sistema quanto a avaliação do indicativo de impairtment. 
Assim como em 2017, o posicionamento da Diretoria da GALGO S.A. informa 
que não há indicativo de “impairment” do Sistema Galgo para companhia em 31 
de dezembro de 2018. 10 Imobilizado de uso: A composição do imobilizado
de uso, líquido das depreciações acumuladas e provisão para redução ao valor 
recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável, em 31 de dezembro 
de 2018 e 2017, está assim apresentada:

2018

Taxa a.a
Custo 
inicial Adições Baixa

Transferen-
cia (+) / (-)

Custo 
Final

Depreciação 
acumulada

Depreciação 
período (a) SaldoFinal

Instalações 10% 12.149 - (2.968)  469 9.650  (9.040)  2.035 2.645 
Moveis e Equipamentos 10% 7.289 -  (395)  505 7.399  (5.563)  (422) 1.413
Equipamentos 20% 4.007 - -  1.531 5.538  (1.683)  (700) 3.155
Sistema de processamento de dados 20% 23.516 -  (605)  655 23.566  (19.971)  (1.158) 2.437
Veículos 20% 1.199 - -  - 1.199  (399)  (240) 560
Ativo Fixo em Curso - 630  3.623  -  (3.160) 1.093  - - 1.094
Total 48.790  3.623 (3.969)  - 48.445  (36.656)  (485) 11.304

2017
Custo 
inicial Adições Baixa 

Transferen-
cia (+) / (-)

Custo 
Final

Depreciação 
acumulada

Depreciação 
Período (a) Saldo FinalTaxa a.a

Instalações 10% 11.259  (512) 1.402 12.149 (8.577)  (462) 3.110
Moveis e Equipamentos 10% 7.289  (142) 142 7.289 (4.844) (719) 1.726
Equipamentos 20% 2.365  (47) 1.689 4.007 (1.388) (295) 2.324
Sistema de processamento de dados 20% 22.641  (205) 1.080 23.516 (18.265) (1.707) 3.544
Veículos 20% 959  (260) 500 1.199 (337) (62) 800
Ativo Fixo em Curso - 631  4.856  (36) (4.821) 630 - - 630
Total 45.144 4.856 (1.202) (9) 48.790 (33.411) (3.245) 12.134
(a) No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foi registrado o montante de R$ 4.368 referente a depreciação do período e R$ 3.883 referente a baixa de
bens totalmente depreciados. Em dezembro de 2017, foi registrado o montante de R$ 4.305  referente a depreciação do período e R$ 1.060 referente a baixa de 
bens totalmente depreciados. Os valores contábeis dos ativos imobilizados da Distribuidora foram avaliados pela Administração, para fins de apresentação das
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018 e 2017, e não houve indicativo de redução ao valor recuperável (impairment).
11 Ativo intangível: A composição do ativo intangível, líquido das amortizações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, 
quando aplicável, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, estão assim apresentadas: 

2018

Taxa a.a Custo inicial Adições Baixa
Transferen-

cia (+) / (-)
Custo 

final
Amortização 

acumulada
Amortização 

período Saldo Final
"Software 20% 10.545  - -  3 10.548  (7.463)  (984) 2.101
Ativo Intangível em Curso 4  141  -  (3) 142  - - 142
Total 10.549  141  - - 10.690  (7.463)  (984)  2.243 

2017

Taxa a.a Custo inicial Adições Baixa
Transferen-

cia (+) / (-)
Custo 

final
Amortização 

acumulada
Amortização 

período Saldo Final
"Software 20% 8.327 - - 2.218 10.545  (6.325)  (1.138) 3.082
Ativo Intangível em Curso 1.964 267 (9) (2.218) 4 - - 4
Total  10.291 267 (9) - 10.549  (6.325)  (1.138)  3.086
Os valores contábeis dos ativos intangíveis da Distribuidora foram avaliados pela Administração, para fins de apresentação das demonstrações financeiras de 
31 de dezembro de 2018 e 2017, e não houve indicação de redução ao valor recuperável (impairment).
12 Outras obrigações: O saldo de outras obrigações, apresentados no balanço 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017, é composto pelas seguintes rubricas de 
contas:
a. Sociais e estatutárias

2018 2017
Provisão para gratificações a pagar 13.892 15.034
Gratificação diretoria 2.288 7.032
Total 16.180 22.066
Passivo circulante 16.180 18.814
Passivo não circulante - 3.252
b. Fiscais e previdenciárias

2018 2017
Imposto de renda e contribuição social 4.840 461 
Imposto de renda retido na fonte - Funcionários 1.330 1.232
INSS e FGTS a recolher 8.076 8.988
Previdência privada - Passivo atuarial 1.591 821
ISS, PIS e COFINS a recolher 1.293 1.011
Outros impostos e contribuições a recolher 86 130
Total 17.216 12.643
c. Diversas

2018 2017
Salários e encargos a pagar 8.136 6.901
Contas a pagar (c1) 2.604 6.506
Valores a pagar - Empresas do Grupo BNY Mellon no exterior (c2)  111 92 
Valores a pagar - Empresas do Grupo BNY Mellon no país 5 34
Fundos encerrados e transferidos (c3) 1.389 1.955
Fundos ativos (c4) 178 403
Provisão para contingências (Nota 21) 44.106 29.066
Provisões Auditoria e Publicação  238 211 
Provisão Multa CVM (c5) 2.564 2.434
Outras obrigações 12 17 
Total 59.343 47.619
Passivo circulante 15.237 18.553
Passivo não circulante 44.106 29.066
(c1) Referem-se às despesas operacionais da Distribuidora com diversos forne-
cedores de serviços. (c2) Referem-se a valores a pagar para Empresas do grupo 
BNY Mellon referentes ao rateio de despesas do grupo que são reconhecidas 
no resultado da Distribuidora e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são 
consideradas despesas indedutíveis. (c3) Referem-se a valores recebidos dos 
fundos encerrados e transferidos para que a Distribuidora possa realizar paga-
mentos remanescentes referentes a despesas dos fundos (auditoria externa, 
jurídico, CETIP, entre outras despesas). (c4)  Referem-se a valores recebidos, 
de forma antecipada, dos fundos administrados pela Distribuidora, para liquida-
ção futura de algumas despesas dos fundos, como auditoria externa, jurídico, 
cartório, entre outras despesas, cujas faturas ainda não foram emitidas pelos 
respectivos prestadores de serviço. (c5) Referem-se a valores provisionados 
para fazer face a despesas relacionadas ao atraso no envio de informações 
periódicas de fundos de investimentos administrados pela Distribuidora, a ór-
gãos reguladores. 13 Imposto de renda e contribuição social: A conciliação 
entre os valores apurados conforme alíquotas fiscais e os valores registrados 
no resultado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 podem 
ser resumidos da seguinte forma:

2° semestre de 
2018 2018 2017

Impos-
to 
de 

renda

Contri-
buição  
social

Impos-
to 
de 

renda

Contri-
buição  
social

Imposto 
de 

renda

Contri-
buição  
social

Prejuízo antes da 
tributação sobre o lucro e 
participações (1.440) (1.440) 80 80 (36.625) (36.625)
Participações de adminis-
tradores e empregados 
no lucro - - - - - -
Prejuízo antes da tributa-
ção sobre o lucro (1.440) (1.440) 80 80 (36.625) (36.625)
Adições permanentes 4.375 3.994 10.845 8.362 12.067 8.006
Adições temporárias 15.291 15.291 20.126 20.126 23.311 23.311
Exclusões/adições per-
manentes - Equivalência 
Patrimonial (85) (85) (152) (152) 189 189
Adições/exclusões tem-
porárias - Participações 
nos lucros e gratificações 5.987 6.322  (5.031) (6.190) 9.192 10.233
Exclusões temporárias - 
outros (3.812) (3.812) (6.150) (6.150) (5.297) (5.297)
Exclusões permanentes 
- outros (2.118) (2.118) (2.118) (2.118) - -
Lucro (Prejuízo) antes das 
compensações 18.198 18.152 17.600 13.958 2.837 (183)
Compensações Prejuízos 
Fiscais / Base Negativa (5.460) (5.446) (5.280) (4.187) (851) -
Base de cálculo do impos-
to de renda e contribuição 
social 12.738 12.706 12.320  9.771 1.986 (183)
Imposto de renda e contri-
buição social no resultado 
do semestre/exercícios 3.055  1.954 3.055  1.954 473  -
Deduções por incentivo 
fiscal (170) - (170) - (12) -
Ajuste do IRPJ e CSLL do 
exercício anterior - - - - - -
Imposto de renda e contri-
buição social no resultado 
do semestre/exercício 2.885 1.954 2.885 1.954 461 -
O PERT é um programa especial para a regularização dos débitos tanto com 
Receita Federal do Brasil (RFB) quanto com a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). Instituído pela Lei nº 13.496/17), o PERT teve uma grande 
adesão pelas empresas muito por conta do benefício pela redução do montante 
a recolher como também pela a utilização dos prejuízos fiscais para abatimento 
das dívidas. Diante da adesão ao PERT e da constituição do crédito tributário 
no 2º semestre de 2017, em janeiro do ano corrente foi realizado a liquidação 
através da reversão do crédito tributário, se valendo da opção da utilização dos 
créditos por meio do prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa da 

CSLL, permitidos pela Lei 13.496/17 que instituiu o PERT. No resultado do 2º 
semestre/2018, a Companhia apresentou base de cálculo de IRPJ e da CSLL. 
Dessa forma, o exercício findo em 31.12.18 demonstrou provisão de IRPJ e da 
CSLL. d. Créditos tributários - A movimentação dos créditos tributários oriun-
dos de prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças 
temporárias, bem como da provisão para impostos diferidos sobre diferenças 
temporárias, pode ser assim demonstrada:

2018
Saldo em 

31.12.2017
Consti-
tuição

Reali-
zação

Saldo em 
31.12.2018

Prejuízos fiscais - - - -
Base negativa da contribuição social - - - -
Diferenças temporárias 3.416 - 3.416 -
 Total crédito tributário 3.416 - 3.416 -
Provisão para impostos diferidos (a) 548 426 - 974

2017
Saldo em 

31.12.2016
Consti-
tuição

Reali-
zação

Saldo em 
31.12.2017

Prejuízos fiscais - - - -
Base negativa da contribuição social - - - -
Diferenças temporárias - 3.416 - 3.416
 Total crédito tributário - 3.416 - 3.416
Provisão para impostos diferidos (a) 659 445 556 548
(a) Refere-se à provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos 
sobre avaliação atuarial. 14 Patrimônio líquido: a. Capital social - Em 31 de 
dezembro de 2018, o capital social subscrito e integralizado está representado 
por 83.809.737 ações ordinárias (31 de dezembro de 2017: 83.809.737), nomi-
nativas, sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a BNY Mellon 
Participações Ltda. detinha aproximadamente 100% das ações da Distribuidora. 
Os acionistas da BNY Mellon DTVM deliberaram através de Assembléia Geral 
Extraordinária realizada em 03 de março de 2017, o aumento de capital no valor 
de R$ 170.060. Tendo em vista o presente aumento, o capital social da Compa-
nhia passou a ser de R$ 225.245. b. Reserva de capital - A reserva de capital 
foi constituída com os valores referentes ao plano de pagamento baseado em 
ações, reconhecido a partir de dezembro de 2012 pela Distribuidora, que faz 
parte do programa de remuneração global de executivos e profissionais do BNY 
Mellon Corporation. Esta Empresa possui planos de incentivo de longo prazo que 
preveem a emissão de ações restritas, opções de ações e outras premiações com 
base em ações, que incluem executivos e funcionários elegíveis da Distribuidora 
no Brasil. Vide Nota Explicativa n° 15. c. Reserva legal - É constituída à razão de 
5% do lucro líquido apurado em cada balanço, nos termos do artigo 193 da Lei 
nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. A reseva legal constituída no 
primeiro semestre de 2018 foi utilizada para amortização dos prejuízos acumu-
lados. d. Reserva de lucros - É constituída com o saldo remanescente do lucro 
líquido do exercício,quando aplicável, após as destinações estabelecidas, de 
acordo com o estatuto da Distribuidora. e. Ajuste de avaliação patrimonial - A 
reserva para ajuste de avaliação patrimonial representa as variações líquidas 
acumuladas do valor justo de títulos e valores mobiliários disponíveis para 
venda até que os investimentos sejam baixados ou sofram perda por redução 
no valor recuperável (impairment) e ajustes de avaliação atuarial para o plano 
de previdência privada oferecido aos diretores e funcionários da companhia. 
Os valores registrados em ajustes de avaliação patrimonial são reclassificados 
para o resultado do exercício, quando da alienação dos ativos a que elas se 
referem. f. Dividendos - De acordo com o estatuto social, os acionistas fazem 
jus a dividendo mínimo obrigatório de 1% do lucro líquido do exercício, apurado 
nos termos da lei. As distribuições são aprovadas em reuniões dos acionistas, 
quando convocadas para este fim. Em virtude de a companhia ter apurado 
prejuízo, não houve pagamento de dividendos em 2018. 15 Transação de 
pagamento baseado em ações: Como parte do programa de remuneração 
global de executivos e profissionais, o BNY Mellon Corporation possui planos 
de incentivo de longo prazo que preveem a emissão de ações restritas, opção 
de ações e outras premiações com base em ações, que incluem executivos 
e funcionários elegíveis da Distribuidora no Brasil. Conforme a Resolução nº 
3.989/11 do BACEN, que determina que as instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, devem obser-
var o Pronunciamento Técnico CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações, 
a Distribuidora reconheceu no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 o 
montante de R$ 877 (R$ 3.750 em 31 de dezembro de 2017) no grupo de “Des-
pesas de pessoal”. Vide Nota Explicativa nº 18. As ações restritas são emitidas a 
valor justo na data de atribuição a executivos da Distribuidora e, geralmente, são 
exercíveis entre três e cinco anos a partir da data de sua emissão. Parte dessas 
ações é atualizada pelo valor justo de mercado na data de fechamento de cada 
trimestre até o momento de seu exercício. As ações não possuem direito a voto, 
e só podem ser vendidas por opção do empregado à BNY Mellon Corporation a 
um preço baseado geralmente no valor justo no momento da recompra. Durante 
o execício findo em 31 de dezembro de 2018, foram concedidas 18.552 ações
restritas do BNY Mellon Corporation ao preço unitário de exercício de US$ 58,18 
e US$ 53,93. Em 31 de dezembro de 2018, o preço unitário de fechamento das 
ações do BNY Mellon Corporation na NYSE - New York Stock Exchange é de
US$ 47,07. 16 Receitas e despesas da intermediação financeira: Referem-se
aos rendimentos auferidos, com base na taxa de remuneração, das aplicações 
em títulos e valores mobiliários e das operações compromissadas, reconhecidos 
no resultado na rubrica de “Receitas da Intermediação Financeira - Resultado 
de operações com títulos e valores mobiliários”. Os rendimentos auferidos nas 
aplicações em títulos e valores mobiliários e das operações compromissadas, no 
segundo semestre de 2018 apresentou R$ 6.060 e R$ 11.841 no exercício findo
em 2018 (R$ 14.353 em 31 de dezembro de 2017). 17 Receitas de prestação de 
serviços: A Distribuidora é administradora de fundos e carteiras de investimento
cujos contratos de prestação de serviços foram firmados com os respectivos
gestores. A Distribuidora também presta serviços de administração de carteiras 
de investimentos de companhias abertas, serviços de controladoria para fundos 
internacionais e outros. A receita auferida com a prestação desses serviços é cal-
culada sobre percentual definido em contrato, da taxa de administração prevista
em todo e qualquer regulamento de fundo de investimento, clube de investimento 
e/ou carteira de investimento. O total de recursos administrados em 31 dezembro 
de 2018 monta a R$ 356.737.533 (R$ 263.941.241 em 31 de dezembro de 2017). 
Esse montante refere-se ao somatório dos patrimônios líquidos dos fundos e
carteiras administrados, sem a eliminação dos seus investimentos em outros
fundos ou carteiras administradas. A composição das receitas com prestação 
de serviços do segundo semestre de 2018 e dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 pode ser resumida da seguinte forma:

Exercícios 
findos em 31 de 

dezembro de 
2°semes-

tre  de 
2018  2018  2017 

Taxa de administração de fundos de investimento  70.033 131.993 104.210
Controladoria de fundos internacionais 5.349 11.080 10.825
Receita de repasse a Distribuidores -Rebate -  -  2
Taxa de administração de carteiras  4.589  6.459 7.116
Agenciamento e intermediação de títulos -
 Corporate Trust -  10  371
Serviços de representação legal 1.554  3.638 3.753 
Agenciamento e intermediação de títulos 914 1.802 2.466 
Receita de Exportação de Serviços 648 2.271 2.633 
Outros serviços 4.449  7.709 2.163      
Total 87.536 164.962 133.539

18 Despesas de pessoal: Exercícios 
findos em 31 de 

dezembro de
2°se-

mestre 
de 2018  2018  2017 

Proventos (25.990) (51.613) (48.787)
Gratificação Funcionários  (7.560) (11.223) (14.860)
Gratificação Diretoria  3.204  2.705 (2.945)
Benefícios a empregados  (6.885) (13.174) (13.035)
Encargos sociais (12.924) (23.867) (26.679)
Despesa relacionada a plano de contribuição
 definida (Nota 22)  (1.505)  (2.958) (2.639)
Despesa relacionada a plano de benefício
 definido (Nota 22)  (144)  (288) (400)
Transações de pagamento baseado em ações  1.310  (877) (3.749)
Outras despesas  (369)  (702) (688)
Contrato de rateio de custos e despesas -
 Pessoal  3.581  8.450 7.584
Total (47.282) (93.547) (106.198)

19 Outras despesas administrativas: Exercícios 
findos em 31 de 

dezembro de
2ºSe-

mestre 
de 2018  2018  2017 

 Processamento de dados  (8.313)  (14.328) (12.837)
 Depreciação e amortização  (2.589) (5.352)  (5.442)
 Serviços de terceiros  (2.866)  (5.346)  (5.129)
 Despesa de repasse a Distribuidores - Rebate  (11)  (148)  (147)
 Aluguéis  (2.249)  (5.903)  (7.706)
 Serviços técnicos especializados  (4.019)  (8.108)  (4.962)
 Comunicações  (386)  (819)  (574)
 Transporte  (415)  (719)  (570)
 Propaganda e publicidade  (275)  (389)  (524)
 Viagens no país/exterior  (446)  (972)  (892)
 Manutenção e conservação de bens  (957)  (1.665)  (1.853)
 Serviços financeiros  (1.773)  (3.579)  (3.548)
 Provisão e Despesa com Contingencias e ou 
Processos  (13.242)  (15.533) (18.775)
 Provisão Multa CVM  (122)  (143)  (259)
 Água, energia e gás  (798)  (1.582)  (1.581)
 Material  (111)  (205)  (159)
 Contribuições Filantropicas  (126)  (136)  (67)
 Promoções e Relações Publicas  (179)  (255)  (173)
 Outras despesas  (2.439)  (4.326)  (3.413)
 Contrato de Rateio de Custos e Despesas - Ou-
tras Desp Adm  1.065  2.037  2.244 
 Total  (40.251)  (67.471) (66.367)
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20 Outras receitas / (despesas) operacionais:
Exercícios 

findos em 31 de 
dezembro de 

2º semestre 
de 2018 2018 2017

Despesas corporativas internacionais (a)  (640) (1.291)  (664)
Despesas/receitas gerais com fundos (b)  (461)  (680)  (278)
Resultado líquido de variação cambial  (151)  194  (110)
Reversão / (Provisão) para outros créditos de 
liquidação  254  32  (162)
Reversão / (Provisão) de Contingências e 
Processos  - -  908 
Perda no recebimento de crédito (c)  (3.154) (5.193) (1.626)
Outras despesas operacionais  (81)  (107)  (48)
Outras receitas operacionais  3.132  3.474 680 
Total (1.101) (3.571) (1.300)
(a) Referem-se a despesas a pagar para Empresas do Grupo BNY Mellon no
exterior, referente ao rateio de despesas do grupo, que precisam ser reconheci-
das no resultado da Distribuidora e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são
consideradas despesas indedutíveis. (b) Referem-se a custos gerados pelos
fundos de investimentos administrados pela Distribuidora. (c) Referem-se a
perda no recebimento de taxa de administração e despesas administrativas de 
Fundos, que na avaliação da Distribuidora existe baixa expectativa de realização 
em função da iliquidez dos ativos integrantes nas carteiras desses fundos. 21
Contingências:  a. Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis - Prováveis
- Em conformidade com o CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos 
contingentes, aprovado pela resolução do CMN nº 3.823/2009, a Distribuidora 
constitui provisão para contingencias trabalhistas, cíveis e fiscais com risco de 
perda provável. Movimentação das provisões para contingências trabalhistas, 
fiscais e cíveis, classificadas como prováveis:

 2º Semestre 
de 2018 2018 2017

Demandas Trabalhistas
Saldo Inicial 12.465 11.402 333
Constituição 1.122 1.245 11.882
Reversão da provisão (244) (244) (901)
Atualização monetária 1.128 2.068 425
Baixa por pagamento (304) (304) (337)
Saldo final 14.167 14.167 11.402
Demandas Fiscais
Saldo inicial 2.104 2.104 3.913
Constituição - - -
Reversão da provisão - - (1.874)
Atualização monetária - - 65
Saldo final (1) 2.104 2.104 2.104
Demandas Cíveis
Saldo Inicial 16.771 15.560 8.132
Constituição 10.000 10.250 701
Reversão da Provisão (1.535) (1.554)
Atualização das Causas 2.599 3.579 7.327
Baixa por pagamento - - (600)
Saldo final (2) (3) 27.835 27.835 15.560
Total das demandas Trabalhistas, Fiscais 
  e Cíveis 44.106 44.106 29.066
(1) A Distribuidora vem discutindo judicialmente a inconstitucionalidade da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e pleiteia 
calcular e recolher a COFINS sobre o efetivo faturamento, cujo conceito consta 
no artigo 2º da Lei Complementar (LC) nº 70/1991, afastando-se, assim, a am-
pliação da base de cálculo pretendida pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº
9.718/1998. Baseado na opinião dos assessores jurídicos, o valor está total-
mente provisionado e em 31 de dezembro de 2018 corresponde a R$ 2.104 (R$ 
2.104 em 31 de dezembro de 2017), registrado na conta de provisão para
contingências. Por decisão judicial, a partir de janeiro de 2010, foram realizados 
depósitos judiciais correspondentes a esse processo e o saldo em 31 de de-
zembro de 2018 totaliza R$ 2.141 (R$ 2.141 em 31 de dezembro de 2017),
conforme Nota Explicativa nº 7. Devido à mudança da base de cálculo trazida 
pela Lei nº 12.973, a partir do fato gerador de janeiro de 2016, a Distribuidora
deixou de realizar o depósito judicial referente à ação judicial da COFINS, e com 
isso o recolhimento passou a ser feito por meio do DARF, correspondendo a
100% do valor apurado da COFINS. A Distribuidora e a sua subsidiaría aderiram 
ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei 
nº 13.496, de 24 de outubro de 2017, pondo fim a processos administrativos
tributários que, no exercício anterior estavam em andamento. Para alguns deles, 
havia sido constituída provisão. (2) A Distribuidora é Ré em duas ações cíveis, 
nas quais os autores pretendem indenização pelas perdas sofridas em fundos 
de investimento administrados pela Distribuidora. Foram proferidas sentenças 
em ambas as ações acolhendo em parte os pedidos autorais para determinar a 
condenação solidária da gestora e da Distribuidora ao pagamento de quantias 
que, atualizadas até 31.12.2018, equivalem a aproximadamente R$ 15.173 e
R$ 535 respectivamente. Foram interpostos recursos, ainda pendentes de jul-
gamento. (3) Considerando o seu papel de administrador fiduciário de fundos
de investimento, a Distribuidora foi incluída como Acusada em processos ad-
ministrativos sancionadores instaurados por órgãos reguladores, a maioria
deles discutindo o seu dever de supervisionar os demais prestadores de servi-
ço dos fundos sob administração. Houve algumas condenações, estando a
maioria delas sujeita à revisão pelo Conselho de Recursos do Sistema Finan-
ceiro Nacional. b. Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis - Possíveis - As
contingências classificadas com risco possível são dispensadas de constituição
de provisão com base no CPC 25- Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes, aprovado pela Resolução CMN nº 3.823/2009. Para fins de
apresentação, as informações a seguir levam em consideração as seguintes
situações: b.1. Processos de maior relevância e b.2. Outros processos: b.1
Processos de maior relevância  - Postalis - Em 08.08.2014, o Instituto de Se-
guridade Social dos Correios e Telégrafos (“Postalis”) ajuizou ação ordinária
contra a BNY Mellon DTVM e Fabrizio Dulcetti Neves (“Sr. Fabrizio”, em con-
junto com a BNY Mellon DTVM, denominados “Réus”), sócio controlador da
Atlântica Administradora de Recursos Ltda. (“Atlântica”), em razão de supostos 
prejuízos, lucros cessantes e/ou danos emergentes sofridos pelo Brasil Sove-
reign II Fundo de Investimento em Dívida Externa (“Brasil Sovereign II”). Na
mesma data, o Postalis solicitou liminarmente o bloqueio judicial de parte do
valor do pedido. Em 21.08.2014, o pedido liminar foi deferido, tendo sido imple-
mentado o bloqueio em 22.08.2014. O bloqueio foi posteriormente substituído 
por carta de fiança bancária, contratada junto ao Banco Bradesco, e garantida
pela controladora final da Distribuidora, para a qual são pagos trimestralmente
valores relativos à comissão de fiança, conforme nota explicativa n° 24. Em
12.03.2015, o Postalis ajuizou outra ação contra a Distribuidora e contra outros 
Réus no Rio de Janeiro. Em 14.12.2015, foi ajuizada uma ação, em São Paulo, 
pela Associação dos Profissionais dos Correios (“ADCAP”) contra a Distribui-
dora e outros Réus. Essa ação foi extinta sem julgamento do mérito em
20.03.2017 e, no momento, aguarda-se o julgamento do recurso de apelação
interposto pela Autora. Em 17.12.2015, o Postalis ajuizou outras três ações no 
Rio de Janeiro contra a Distribuidora, relacionadas a investimentos em outros 
fundos sob administração. Em 04.02.2016, o Postalis ajuizou ação em Brasília, 
alegando ter sofrido perdas em alguns outros fundos de investimento. Essa ação 
foi remetida à Justiça Federal de São Paulo, por ter havido declínio de compe-
tência, tendo sido posteriormente remetida à Justiça Federal de Brasília. Em
05.04.2017, o Tribunal de Contas da União (“TCU”) proferiu decisão de indis-
ponibilidade de bens da Distribuidora no valor de R$556.188.480,84, no con-
texto de investigação relacionada ao Postalis. Em 10.04.2017, a Distribuidora 
impetrou mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, tendo obtido
liminar de suspensão da decisão de indisponibilidade. Em 16.01.2018, o Minis-

tério Público Federal ajuizou ação judicial perante a Justiça Federal em São 
Paulo, com vistas a obter a condenação da Distribuidora por prejuízos sofridos 
pelo Postalis. Tal ação foi extinta, sem julgamento do mérito, estando pendentes 
de julgamento recursos de apelação. Considerando que os pedidos formulados 
são ilíquidos e que os processos ainda estão em fase inicial, não foi possível 
determinar os montantes possíveis de perda. Além disso, há inquéritos e pro-
cessos administrativos em curso na CVM e no Banco Central tratando de tais 
assuntos. Silverado - A Distribuidora é a administradora do Fundo de Investi-
mento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum (“Fundo Silve-
rado”). Em 02.06.2016, o Fundo Silverado ajuizou ação contra a Distribuidora e 
contra o Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão, na condição de custodiante, e a 
Silverado Gestão e Investimentos Ltda., na condição de gestora, sob a alegação 
de que todos teriam falhado no cumprimento de seus respectivos deveres e que, 
portanto, seriam solidariamente responsáveis pela indenização de supostas 
perdas sofridas pelo Fundo Silverado. CEEE - Em 23.06.2016, o BNY Mellon 
Sul Energia FIC FIM (“Fundo Sul Energia”), cujo quotista exclusivo é a Fundação 
CEEE de Seguridade Social - Eletroceee (“CEEE”), ajuizou ação de indenização 
contra a Distribuidora, sob a alegação de que a mesma não teria cumprido os 
deveres inerentes à sua condição de administradora, no que diz respeito a dois 
investimentos realizados pelo Fundo Sul Energia. O valor histórico do pedido 
principal formulado é de R$ 48.526. IGPREV - Em 18.06.2015, o Ministério 
Público do Estado de Tocantins ajuizou quatro ações contra a Distribuidora, na 
condição de administradora dos Fundos FI Diferencial RF LP (“Fundo Diferen-
cial”), Adinvest Top FI RF (“Fundo Adinvest”), Totem FI RF II (“Fundo Totem”) e 
Vitória Régia FI RF LP (“Fundo Vitória Régia”), e contra outros Réus, sob a 
alegação de que todos deveriam ser solidariamente responsáveis por supostas 
perdas sofridas pelos referidos fundos, os quais teriam causado prejuízos ao 
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (“IGEPREV”). Em 
17/05/2017, o Tribunal de Justiça do Tocantins expediu ordem de bloqueio em 
uma das ações, decisão reformada pelo Tribunal. Considerando que os proces-
sos ainda estão em fase inicial, não foi possível determinar os montantes pos-
síveis de perda. CELOS - Em 22.07.2018, foi ajuizada ação civil pública pelo 
Instituto Nosso Brasil (“INBRA”) contra a Distribuidora e outros 34 réus, por meio 
da qual foi requerido afastamento da diretoria executiva e do conselho delibe-
rativo da Fundação Celesc de Seguridade Social - CELOS, suspensão das 
contribuições extraordinárias exigidas dos participantes do plano e indenização 
por alegados prejuízos, supostamente decorrentes dos investimentos realizados. 
Foi proferida decisão extinguindo o processo sem julgamento do mérito, devido 
à ilegitimidade ativa do INBRAS, havendo recurso pendente de julgamento. OPP 
HOLDING - Em 04.09.2015, a Receita Federal do Brasil lavrou um auto de in-
fração contra a Distribuidora, outra instituição financeira, uma entidade empre-
sarial e 10 (dez) pessoas físicas, no valor histórico de R$ 324.696. Os autos 
foram lavrados para exigir IRPJ e CSLL sobre ganho de capital supostamente 
auferido em decorrência de alienação de ações por fundo sob administração 
(Opp Holding Fundo de Investimento em Participações). A Distribuidora foi in-
cluída em virtude de seu papel de administradora fiduciária do fundo. Em 
01.10.2015 foi apresentada defesa pela Distribuidora e, não tendo os argumen-
tos sido conhecidos, foi apresentado recurso ao Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (“CARF”), ora pendente de julgamento. b.2 Outras contingên-
cias - No que se refere às demais contingências, os montantes relacionados no 
quadro abaixo representam a estimativa dos valores que puderam ser calculados 
com confiabilidade e que foram classificados como chance de perda possível, 
pelos assessores jurídicos da Distribuidora.
Outras contingências passivas: 31/12/2018 31/12/2017
Trabalhista (1) 1.358 224
Fiscais (2) 4.984 4.787
Cíveis (3) 89.203 83.173
Total 95.545 88.184
(1) Existem ainda contingências passivas de natureza trabalhista avaliadas
como risco possível, cujos montantes não estão refletidos nos valores indicados
acima, uma vez que não puderam ser calculados com confiabilidade. Isso se
deve à iliquidez dos pedidos principais formulados e à inclusão de pedidos de
indenização por danos morais, a serem arbitrados pelo Juiz. (2) Dentre os casos 
fiscais, há um Auto de Infração decorrente de autuação de contribuições previ-
denciárias, multa de ofício qualificada (150%) e juros de mora, em face de LPS
Brasília - Consultoria de Imóveis S.A. A Distribuidora figura como sujeito passivo
neste caso, em função do exercício da administração do Opportunity Fundo de 
Investimento Imobiliário (“Fundo”), o qual contratou os serviços da LPS Brasília - 
Consultoria de Imóveis S/A para venda de empreendimento de sua propriedade. 
O período da autuação refere-se a 01/2010 a 12/2011 e a Distribuidora assumiu 
a administração do referido Fundo a partir de 17/12/2012. Há decisão excluindo 
o BNY Mellon do polo passivo da autuação, ainda pendente de recurso. O valor 
envolvido no processo classificado como possível de perda em 31 de dezembro
de 2018 é de R$ 4.852. (3) De maneira geral, os processos de natureza cível
classificados como risco possível de perda correspondem a ações judiciais em
que se requer a condenação solidária da Distribuidora, junto a gestores, custo-
diante e demais prestadores de serviços de fundos de investimento envolvidos, 
à reparação de supostas perdas sofridas por investidores, sob a alegação de
que teriam havido falhas na gestão e administração dos referidos fundos. Em
grande parte dos casos, requer-se que as supostas perdas sejam apuradas em 
fase de liquidação de sentença. Seja em razão dessa circunstância ou, ainda, 
da formulação de pedido de indenização por supostos danos morais em valor
a ser arbitrado pelo Juízo, não é possível quantificar com precisão o valor da
exposição da Distribuidora, de modo que tais processos não estão refletidos
nos valores indicados acima. Além disso, em razão da natureza dos pedidos
formulados, o valor das supostas perdas pode sofrer alterações no decorrer dos 
processos. 22 Benefícios a empregados: A Distribuidora é patrocinadora de 
um plano na modalidade de benefício definido, e participa com parte da con-
tribuição mensal. Adicionalmente, a Distribuidora também patrocina planos de 
modalidade de contribuição definida, cujo benefício é determinado unicamente
com base no saldo acumulado das contas individuais na data da elegibilidade, 
conforme regulamento de cada plano, o qual não requer cálculo atuarial. Em 31 
de dezembro de 2018 e 2017 , a Distribuidora detinha o plano de benefícios a
empregados, nas modalidades de contribuição definida e de benefício definido.
A partir de Novembro de 2016, a gestão do plano de previdência na modalidade 
de contribuição definida passou a ser prestado pela Mapfre Previdencia S.A., o
qual era anteriormente gerido pela Icatu Seguros S.A.. Plano de contribuição 
definida - A Distribuidora concede a seus diretores e empregados o benefício, 
opcional, de participação no plano de previdência privada da Mapfre Previdência 
S.A. na modalidade de contribuição definida, participando como patrocinadora
com parcela da contribuição mensal. No exercício findo 31 de dezembro, de
2018, a Distribuidora contribuiu para a previdência privada o montante de R$
2.958 (R$ 2.639 em 31 de dezembro de 2017). Plano de benefício definido - A
Distribuidora concedia a seus diretores e empregados o benefício, opcional, de 
participação no plano de previdência privada multipatrocinado da BRASPREV 
- Fundação Brascan de Previdência, na modalidade de benefício definido,
participando como patrocinadora com parcela da contribuição mensal. Este
benefício foi mantido para os diretores e funcionários que então haviam optado 
em participar do referido plano até fevereiro de 2004. Em março de 2012, a
Distribuidora transferiu seu plano de benefício definido da BRASPREV para a
Icatu Seguros S.A. As contribuições para esse plano totalizaram R$ 288 e R$
400 nos exercícios findos em 31 dezembro de 2018 e 2017, respectivamente. A
partir de março de 2004, a Distribuidora passou a proporcionar aos seus diretores
e empregados o benefício, opcional, de participação no plano de previdência
privada da Icatu Seguros S.A., na modalidade de contribuição definida, parti-
cipando como patrocinadora com parcela de contribuição mensal. Em janeiro
de 2019, foi emitido pela Mercer Human Consulting Ltda., o laudo de avaliação 

atuarial para prover o valor presente das obrigações atuariais em 31/12/2018 
e a estimativa atuarial de despesa para 2019 do plano de benefício definido. 
A estimativa da despesa atuarial para o exercício de 2019, apurada de acordo 
com as regras da Deliberação CVM nº 695, que aprova o CPC 33 emitido pelo 
Comitê de Pronunciamentos contábeis, é de R$ 306. As principais hipóteses 
atuariais e econômicas utilizadas no cálculo atuarial foram:
Taxa de desconto 9,83% a.a (nominal) 
Crescimento salarial (1) 6,59% a.a (nominal)
Reajuste dos benefícios previdenciários 4,50% a.a (nominal)
Inflação de longo prazo 4,50% a.a (nominal)
Tábua de mortalidade geral AT-2000
Tábua de mortalidade de inválidos AT-2000
Tábua de entrada em invalidez Mercer Disability 
(1) A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pelos patrocinadores
levando em consideração a expectativa de reajustes salariais de longo prazo. 23
Programa de participação nos lucros: A Distribuidora possui um programa de
participação nos lucros e/ou resultados para seus funcionários. Nos exercicíos 
findos em 31dezembro de 2018 e 2017 não foi apurado resultado a ser distribuído.
24 Transações com partes relacionadas:

2018

Descrição Ativo Passivo
Passivo não 

circulante
Transação/ 

resultado
Diretoria 2.288 - (1.657)
Empresas do Grupo no país 1.149 5 - 10.486
Empresas do Grupo no exterior 502 111 - 1.123
Total 1.651 2.404 - 9.952

2017

Descrição Ativo
Passivo 

Circulante
Passivo não 

circulante
Transação/ 

resultado
Diretoria 3.780 3.252 (10.911)
Empresas do Grupo no país 887 34 - 9.828
Empresas do Grupo no exterior 653 92 - 2.757
 Total 1.540 3.906 3.252 1.674
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 dezembro de 2018 e 2017, bem 
como as transações que influenciaram os resultados dos períodos, relativas a 
operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre a Distribuido-
ra e outras partes relacionadas, conforme a seguir: • No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018, foi registrado um montante a pagar referente a gratificação 
para a diretoria de R$ 2.288 (R$ 7.032 em 31 de dezembro de 2017). O efeito 
no resultado deve-se a gratificação anual, benefícios e aos honorários mensais 
pagos à diretoria. • Os saldos com empresas do Grupo BNY Mellon no exterior, 
correspondem a: i) valores cobrados ou reembolsados relacionados a rateio de 
despesas do grupo, que precisam ser reconhecidas no resultado da Distribuidora 
e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são consideradas despesas indedu-
tíveis, e ii) valores cobrados pela prestação de serviço de suporte operacional 
e gerencial na Administração de fundos e custódia internacional de clientes na 
América Latina, conforme contrato firmado entre a Distribuidora e o The Bank 
of New York Mellon em agosto de 2016. De acordo com as regras do Grupo, 
os valores são recebidos/liquidados até o final do mês subsequente ao mês de 
emissão da invoice. Em 7 de julho de 2015, a Distribuidora e as empresas ARX 
Investimentos Ltda., BNY Mellon Banco S.A., BNY Mellon Administração de 
Ativos Ltda. e BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. assinaram o contrato 
de rateio de custos e despesas administrativas, com o objetivo de regular o 
compartilhamento das estruturas administrativas e operacionais que correspon-
dem a, dentre outros, funcionários, técnicos, contratados, meios de produção, 
equipamentos, materiais, local físico e material de terceiros. De acordo com os 
termos do contrato, os custos e despesas arcados pela Parte Pagadora serão 
reembolsados pelas Partes Beneficiárias, por meio de cobranças mensais rea-
lizadas por meio de notas de débito emitidas pela Parte Pagadora. No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018, o rateio de custos e despesas administrativas 
impactou o resultado da Distribuidora no montante de R$ 10.486 (R$ 9.828 em 
31 de dezembro de 2017). A ARX Investimentos Ltda. (“ARX”), subsidiária do 
The Bank of New York Mellon Corporation, com sede em Nova Iorque, atua 
como gestora de fundos de investimentos administrados pela Distribuidora. A 
ARX e sua subsidiária integral BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. não 
integram o grupo econômico financeiro do qual a Distribuidora faz parte. Em 31 
de dezembro de 2018 a Distribuidora possuía saldos a receber de R$ 156 e R$ 
24 referente ao contrato de rateio de custos e despesas administrativas com a 
ARX Investimentos Ltda., e sua subsidiária BNY Mellon Alocação de Patrimônio 
Ltda., respectivamente (R$ 203 e 45 em 31 de dezembro de 2017). Durante o 
exercício de 2018, a Distribuidora manteve movimentação em conta corrente 
no BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”), integrante do mesmo conglomerado 
financeiro. Em 31 de dezembro de 2018 a Distribuidora apresentou um saldo 
no montante de R$ 344 (R$ 190 em 31 de dezembro de 2017) no Banco, que 
encontra-se apresentado na rubrica “Disponibilidades” do balanço patrimonial. 
O rateio de custos e despesas administrativas com o BNY Mellon Banco S.A. 
gerou no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 saldos a pagar e a re-
ceber nos montantes de R$5 e R$ 624, respectivamente (R$34 e R$ 636 em 
31 de dezembro de 2017). Remuneração de diretores e pessoal chave da 
Administração - A remuneração do pessoal-chave da administração, que inclui 
diretores, totalizou R$ 1.657 em 31 de dezembro de 2018 (R$ 10.911 em 31 de 
dezembro de 2017). Neste valor estão englobados benefícios de curto prazo, 
que correspondem a: (i) pro-labore pago à diretoria; (ii) gratificação e (iii) outros 
benefícios, como plano de saúde, plano dental, previdência privada e seguro 
de vida. Adicionalmente, o Grupo possui política de remuneração baseada em 
ações conforme divulgado na Nota Explicativa nº 15 e plano de previdência, 
conforme divulgado na Nota Explicativa nº 22. Controladora e parte contro-
ladora final - A controladora direta da Distribuidora é a BNY Mellon Participa-
ções Ltda. e a controladora final do Grupo é o The Bank of New York Mellon 
Corporation. Em 31 de dezembro de 2018, a Distribuidora não possuía saldos 
a pagar a Controladora direta. No exercício findo em 31 de dezembro de 2014, 
a Distribuidora obteve carta de fiança com sua controladora final como garantia 
de pagamento, em caso de execução, da fiança contratada junto ao Banco 
Bradesco em relação à ação ordinária ajuizada pelo Instituto de Seguridade 
dos Correios, conforme nota explicativa nº 21-b, item 3. No exercício findo em 
31 de dezembro de 2018, a Distribuidora pagou R$ 1.327 referente comissão 
de fiança para sua Controladora final (R$ 1.270 em 31 de dezembro de 2017), 
registrado na rubrica “outras despesas administrativas”. Controlada direta - Em 
31 de dezembro de 2018 a Distribuidora possuía o montante de R$1 a receber da 
sua controlada BNY Mellon Administração de Ativos Ltda, referente ao contrato 
de rateio de custos e despesas administrativas (R$ 4 em 31 de dezembro de 
2017). 25 Limite operacional (acordo da Basiléia): As instituições financeiras 
e entidades equiparadas têm que manter patrimônio líquido mínimo de 8,625% 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 9,250% para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2017, dos seus ativos, ponderados por graus de 
risco às exposições em ouro, moedas estrangeiras e operações sujeitas ao risco 
operacional e às variações: cambial; taxa de juros; do preço de commodities; e 
do preço de ações classificadas na carteira de negociação, conforme regras e 
instruções do BACEN. O conglomerado prudencial e o conglomerado financeiro 
estavam enquadrados nesse limite operacional em 31 de dezembro de 2018 e 
2017. Nota 26 Evento Subsequente: Em 22 de janeiro de 2019, a CVM julgou 
o processo administrativo sancionador PAS 02/2013, relacionado ao Fundo de 
Investimento Multimercado FM1. Após a análise do caso, que envolve outros
acusados, a BNY Mellon DTVM e BNY Mellon Ativos foram condenadas ao
pagamento de multa nos valores de R$ 5.075 e R$ 4.568, respectivamente. A 
decisão está sujeita a recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro 
Nacional (CRSFN).
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Relatório do Comitê de Auditoria BNY Mellon – 2º Semestre de 2018
I – Introdução: O Comitê de Auditoria do BNY Mellon (“Comitê”), que engloba o 
BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”), e a BNY Mellon Serviços Financeiros Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“DTVM”), é composto por 4 (quatro) 
membros, que também exercem a função de diretores estatutários, um dos quais 
nomeado como especialista financeiro, a Sra. Patricia Furtado Alvim, conforme 
definido pela legislação e regulamento aplicável. De acordo com o estabelecido 
em seu Estatuto, compete ao Comitê zelar pela qualidade e integridade das 
demonstrações financeiras Consolidadas do Banco e da DTVM, pelo cumpri-
mento das exigências legais e regulamentares, pela atuação, independência 
e qualidade dos trabalhos da auditoria externa e da auditoria interna e pela 
qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração 
de riscos. As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas da 
Administração, dos auditores externos, da auditoria interna, dos responsáveis 
pelo gerenciamento de riscos e de controles internos e nas suas próprias análi-
ses. A KPMG Auditores Independentes é a empresa de auditoria independente 
contratada para o exame das demonstrações financeiras do Banco e da DTVM, 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas 
e instruções do Banco Central do Brasil e normativos da Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM. A Auditoria Interna tem sua atuação voltada para temas que 
representam potencial de risco mais elevado e para a avaliação dos sistemas de 
controles internos e gerenciamento de riscos, oferecendo, ao Comitê, uma visão 
crítica da qualidade dos processos e do monitoramento dos riscos. II – Respon-
sabilidades: As responsabilidades e atribuições do Comitê estão de acordo com 
o estabelecido no artigo 15 da Resolução 3.198, de 27.05.2004, bem como no 
seu Estatuto, atualizado em 24/05/2018. III – Atividades desempenhadas pelo 
Comitê no período: Durante o 2º Semestre de 2018 o Comitê de Auditoria, no 
âmbito de suas atribuições e em conformidade com o seu Estatuto, reuniu-se
2 (duas) vezes. Participaram dessas reuniões, além dos membros do próprio
Comitê, representantes  das áreas de Risco, Legal, Compliance, assim como
os Auditores Internos, os Auditores Externos e representante(s) da Ouvidoria. 
Todas as reuniões estão devidamente documentadas no formato de Ata. IV – 
Avaliação da Efetividade da Auditoria Externa: O Comitê mantém com os
auditores externos um canal regular de comunicação para ampla discussão dos 
resultados de seus trabalhos e de aspectos contábeis relevantes, de maneira
que permita aos seus membros fundamentar opinião acerca da integridade das 

demonstrações contábeis e relatórios financeiros. Foram analisados aspectos 
relativos ao desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, à elaboração e entrega 
de relatórios, à independência dos auditores e ao seu relacionamento com a 
Administração.  Não foram identificadas situações que pudessem afetar a obje-
tividade e a independência dos auditores externos. Os auditores mencionaram 
que os trabalhos de Auditoria foram efetuados de acordo com o planejamento 
estabelecido e com os padrões profissionais exigidos pelas normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Dentro deste contexto, a Auditoria ressaltou que 
foi considerado o ambiente de Controles Internos do BNY Mellon, com vistas à 
emissão de um relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras. Como 
resultado de seu trabalho os auditores externos emitiram relatórios de auditoria 
sobre as demonstrações do Banco, da DTVM e do Conglomerado Financeiro, os 
quais não continham ressalvas. O Comitê avalia como plenamente satisfatório o 
volume e a qualidade das informações fornecidas pela KPMG, as quais apoiam 
sua opinião acerca da integridade das demonstrações financeiras. V – Avaliação 
da Efetividade da Auditoria Interna: O Comitê acompanhou o processo de 
auditoria desenvolvido pela Auditoria Interna, por meio da realização de reuniões 
periódicas e da aprovação de seus planejamentos estratégico e tático, relativos 
ao exercício de 2018, e do acompanhamento de sua execução. O Comitê avalia 
positivamente a cobertura e a qualidade dos trabalhos realizados pela Auditoria 
Interna. Os resultados desses trabalhos, apresentados nas sessões de trabalho 
do Comitê, não trouxeram ao conhecimento do Comitê a existência de riscos que 
possam afetar a solidez e a continuidade da Organização. VI – Avaliação da 
Efetividade dos Sistemas de Controle Interno e Administração de Riscos: 
Os Departamentos de Risco Operacional e Compliance, responsáveis pelo 
monitoramento dos riscos corporativos da Companhia, assim como de assuntos 
regulatórios e legais, no contexto das atividades exercidas pela corporação, 
também participam do Comitê de Auditoria. A estruturação de um fórum com 
reporte permanente e subordinação direta com o nível estratégico da instituição, 
e que abrange diferentes áreas de controle, principalmente representadas pela 
2ª linha de defesa, proporciona uma maior eficiência no monitoramento e geren-
ciamento do ambiente de controle do BNY Mellon. O Comitê julga aceitável a 
qualidade dos sistemas de controles internos e administração de riscos do BNY 
Mellon. Em atendimento ao Artigo 17, Incisos II e IV da Resolução 3.198/04, a 
evidenciação das deficiências detectadas pelos sistemas de controles internos 
e pelas Auditorias externa e interna, se existentes, foram disponibilizados e 
discutidos por este Comitê, nas reuniões realizadas durante o semestre findo em 

31 de Dezembro de 2018. VII – Avaliação da Qualidade das Demonstrações 
Contábeis: O Comitê analisou os procedimentos que envolvem o processo de 
preparação dos balancetes e balanços, individuais e consolidados, das notas 
explicativas e relatórios financeiros publicados em conjunto com as demons-
trações contábeis consolidadas, os quais foram debatidos com a KPMG e com 
executivos da Organização. Foram examinadas as práticas contábeis relevantes 
utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis. Verificou-se que estão 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às institui-
ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. VIII – Descrição 
das Recomendações do Comitê: Todos os membros do Comitê integram a 
diretoria do BNY Mellon. As recomendações e temas debatidos foram feitos 
consensualmente por seus membros, inexistindo recomendações não acatadas. 
IX – Cumprimento da Legislação, da Regulamentação e das Normas Inter-
nas: O Comitê de Auditoria considera que as atribuições e responsabilidades, 
assim como os procedimentos relativos à avaliação e monitoramento dos riscos 
legais estão definidos e continuam sendo praticados de acordo com as orienta-
ções corporativas. O Comitê, com base nas informações recebidas das áreas 
responsáveis, nos trabalhos da Auditoria Interna e nos relatórios produzidos 
pela Auditoria Externa, conclui que não foram apontadas falhas no cumprimento 
da legislação, da regulamentação e das normas internas que possam colocar 
em risco a continuidade da Organização. X – Ouvidoria: Em cumprimento a 
Resolução 4.433/15 do Banco Central do Brasil, o Relatório Semestral referente 
à Estrutura Organizacional da Ouvidoria (2º semestre de 2018) foi levado ao 
conhecimento deste Comitê. XI – Departamento Jurídico: O Departamento 
Jurídico também participa das reuniões do Comitê de Auditoria na figura de 
convidado, e atualiza seus membros e demais convidados com respeito às 
principais contingências e processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, que 
são relevantes para os negócios no Brasil, onde o Banco ou a DTVM figurem no 
polo passivo. XII – Conclusão: O Comitê de Auditoria, ponderadas devidamente 
suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes do escopo da sua 
atuação, recomenda a aprovação das demonstrações contábeis do Banco e da 
DTVM, para a data-base de 31 de Dezembro de 2018.

Rio de Janeiro, 21 de Março de 2019.
EDUARDO ADRIANO KOELLE. PATRICIA FURTADO ALVIM.

CARLOS ALBERTO SARAIVA. MARCUS VINICIUS PEREIRA..

À Diretoria e aos acionistas da BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos 
as demonstrações financeiras da BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuido-
ra 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, dos resultados abrangentes 
e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais polí-
ticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da BNY Mellon Serviços Financeiros 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 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 - BACEN. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A., 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. Ênfase: Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 21.b às de-
monstrações financeiras, que descreve que a Distribuidora possui demandas 
judiciais, incluindo uma causa passiva de montante superior ao seu patrimônio 
líquido, a qual conta com carta fiança de sua controladora final. Nossa opinião 
não está ressalvada em relação a esse assunto. Outras informações que 
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A 

Administração da Distribuidora é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demons-
trações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de 
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com 
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabili-
dades da Administração e da governança pelas demonstrações financei-
ras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil - Bacen e pelos controles internos que ela determinou como necessá-
rios para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 

Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras
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relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, 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 financeiras, 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 demonstra-
ções financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações 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 even-
tuais 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 fi-
nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasi-

leiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e man-
temos 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 evi-
dência 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 in-
tencionais. • Obtivemos o entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, 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 incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Distribuidora. 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 Distribuidora a não mais se manter em continuidade operacional. • Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi-
nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou 
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demons-
trações financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempe-
nho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 
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, 27 de março de 2019
KPMG Auditores Independentes José Claudio Costa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC 1SP167720/O-1

CONTINUAÇÃO

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras – Continuação

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

 Para Nossos Acionistas Mensagem da Administração: 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 Financeiras 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 Equipa-
mentos 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, composto 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

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Ativo
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4  2.782  283 
 Impostos a recuperar 5  37  24 

 2.819  307 
Não circulante
 Imobilizado 6  18.247  - 
 Intangível 7  2.260  - 

 20.507  - 
Total do ativo  23.326  307 

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Passivo
Circulante
 Fornecedores 8  170  154 
 Outros credores  1  - 
 Obrigações tributárias  6  1 

 177  155 
Não circulante
 Adiantamento para futuro aumento de capital 9  25.350  4.910 
 Contrato oneroso 10  -  7.923 

 25.350  12.833 
Patrimônio líquido (Passivo a Descoberto)
 Capital social 11  15.620  15.620 
 Prejuízo acumulado  (17.821)  (28.301)
 Total do patrimônio líquido  (2.201)  (12.681)
Total do passivo e patrimônio líquido  23.326  307 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDOEM 31 
DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)

31/12/2018 31/12/2017
Despesas e receitas gerais e administrativas
Pessoal  (256)  (79)
Serviço de terceiros  (304)  (771)
Depreciação/Amortização  (5)  (6)
Tributos  (22)  (47)
Arrendamentos e aluguéis  (6)  (16)
Outras despesas  (88)  - 
Reversão de despesas / (receitas)  -  (18)
Reversão (Provisão) para redução ao valor 
recuperável  3.176  (277)
Reversão (Provisão) contrato oneroso  7.923  (3.873)
Resultado antes do resultado financeiro  10.418  (5.087)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras  65  47 
Despesas financeiras  (3)  (1)

 62  46 
Contribuição social  -  (4)
Imposto de renda  -  (7)

 -  (11)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício  10.480  (5.052)

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  10.480  (5.052)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício  10.480  (5.052)

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  15.620  (23.249)  (7.629)
Resultado do exercício  -  (5.052)  (5.052)
Saldo em 31 de dezembro de 2017  15.620  (28.301) (12.681)
Resultado do exercício  -  10.480  10.480 
Saldo em 31 de dezembro de 2018  15.620  (17.821)  (2.201)

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  10.480  (5.052)
Ajustados por:
Depreciação/Amortização  5  6 
Reversão (Provisão) contrato oneroso  (7.923)  3.873 
Reversão (Provisão) para redução ao valor 
recuperável  (3.176)  277 
Resultado ajustado  (614)  (896)
(Aumento) redução nos ativos
Impostos a recuperar  (13)  (4)

 (13)  (4)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores  16  39 
Obrigações sociais e trabalhistas  1  (1)
Obrigações tributárias  5  (3)

 22  35 
Caixa líquido gerado proveniente das atividades 
operacionais  (605)  (865)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições e baixas do ativo imobilizado  (17.294)  (283)
Adições (reversão) do ativo imobilizado e intangível  (42)  - 
Caixa líquido consumido proveniente das 
atividades de investimentos  (17.336)  (283)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital  20.440  995 
Fluxo de caixa consumido em atividade de 
financiamento  20.440  995 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de 
caixa  2.499  (153)
Caixa e equivalentes no início do exercício  283  436 
Caixa e equivalentes no final do exercício  2.782  283 

 2.499  (153)
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  (304)  (771)
 Provisão para redução ao valor recuperável  3.176  (277)
 Provisão contrato oneroso  7.923  (3.873)
 Outros custos operacionais  (99)  (40)
Valor adicionado bruto  10.696  (4.961)
Valor adicionado recebido em transferência
 Receitas financeiras  65  47 
Valor adicionado total a distribuir  10.761  (4.914)
Distribuição do valor adicionado
 Colaboradores  256  79 
 Tributos  22  58 
 Remuneração de capitais de terceiros (despesas  
  financeiras)  3  1 
 Remuneração de capitais próprios (prejuízo líquido  
  do exercicío)  10.480  (5.052)

 10.761  (4.914)

Energia dos Ventos VIII S.A.
CNPJ: 15.253.399/0001-90

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

Semestre findo em 31 de dezembro de 2018 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
(Em milhares de Reais, exceto o lucro/(prejuízo) por ação)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. e do público 
em geral o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras individuais do BNY Mellon Banco S.A. e as de-
monstrações financeiras combinadas do Conglomerado Financeiro, elaboradas de acordo com as normas estabelecidas 
pela Lei das Sociedades por Ações, do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN), 
referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. Grupo BNY Mellon no Brasil: O Grupo BNY 
Mellon atua no Brasil desde 1997, com sua sede localizada na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde mantém estruturas 
de Banco Comercial e Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A evolução do portfólio de serviços financeiros e 
as alterações na estrutura societária fortaleceram a imagem de uma empresa que se adapta às mudanças ocorridas no 
mercado e às necessidades de seus clientes com técnica e criatividade. Atualmente, o BNY Mellon no Brasil é um dos 
líderes em serviços financeiros prestando serviços de custódia e de administração fiduciária de fundos de investimento 
para gestores independentes associados à ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 
e de Capitais - e para uma gama de investidores institucionais, preponderantemente fundações, seguradoras e socie-
dades de capitalização. Em 31 de dezembro de 2018, possuía R$ 357 bilhões em ativos sob sua administração (em 31 
de dezembro de 2017 possuía R$ 264 bilhões), o qual inclui R$ 343 bilhões em ativos também custodiados (em 31 de 
dezembro de 2017 possuía R$ 237 bilhões) pelo BNY Mellon Banco. Grupo BNY Mellon no mundo: O BNY Mellon foi 
constituído em julho de 2007 a partir da fusão do The Bank of New York Company, Inc. com a Mellon Financial Corporation. 
A combinação dessas duas instituições financeiras tradicionais e ricas em história resultou em uma das empresas líderes 
em serviços financeiros no mundo. Juntas as duas instituições tornaram-se um dos líderes globais em administração 
e gestão de ativos, comprometido com excelência e alta performance de seus serviços. O BNY Mellon é uma empresa 
global de serviços financeiros focada em ajudar clientes a gerir ativos financeiros, presente em 35 países e mais de 100 
mercados. O BNY Mellon é um dos líderes em serviços financeiros para instituições, corporações e pessoas físicas, 
oferecendo excelência em gestão de recursos e serviços para investimentos por meio de uma equipe global exclusiva-
mente voltada para o atendimento às necessidades de seus clientes. A empresa possui US$ 33,1 trilhões de ativos sob 
custódia e administração e US$ 1,7 trilhões de ativos sob sua gestão. BNY Mellon é a marca corporativa do The Bank of 
New York Mellon Corporation. Desempenho do Grupo no Brasil (exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017)

Banco Conglomerado Financeiro
 2018 2017  2018 2017

Resultado e rentabilidade   Resultado e rentabilidade   
Lucro Líquido (em R$ mil)  21.208  6.502 Lucro líquido/(prejuízo) (em R$ mil)  16.449  (27.168)
Balanço Patrimonial (em R$ mil) Balanço Patrimonial (em R$ mil)
Ativos totais  209.136  194.613 Ativos totais  457.306  436.970 
Depósitos totais  68.974  63.135 Depósitos totais  68.630  62.945 
Patrimônio líquido  112.878  88.373 Patrimônio líquido  269.281  249.252 
Desempenho Desempenho
Lucro por ação 1  22,66  6,95 Índice de Basiléia 2 76,45% 74,63%
Valor patrimonial por ação 1  120,59  94,41    
1 - Não divulgamos Lucro por ação e valor patrimonial por ação do conglomerado, em virtude de as empresas serem 
controladas pela mesma Holding.  2 - O índice da Basileia é aplicável somente ao Conglomerado Financeiro.
Gerenciamento de risco - Visão geral – a) Risco operacional (Resolução CMN nº 4.557/17) - O departamento de 
Risk Management, dentre outras funções, é responsável pela criação, manutenção e disseminação de um processo de 
gerenciamento contínuo e integrado de risco, que prevê a execução de controles tais como políticas, procedimentos, 
ferramentas, treinamentos e comunicação com objetivo de identificar e acompanhar os riscos associados à Companhia. 
A estrutura de Risk Management é responsável por monitorar e desafiar os departamentos de negócios do BNY Mellon 
na elaboração anual do relatório de Auto Avaliação de Riscos & Controles (Risk & Control Self Assessment - RCSA), e 
por também revisar os indicadores chave de riscos corporativos. A estrutura de Risk Management foi implementada em 
conformidade com a Resolução CMN 4.557/17. b) Gestão de risco de mercado, liquidez e crédito (Resolução CMN n° 

4.557/17) - estrutura de gerenciamento de riscos de mercado, liquidez e crédito é proporcional à dimensão da exposição 
da Instituição a tais riscos, considerando-se a natureza das operações e a complexidade dos produtos e serviços do BNY 
Mellon no Brasil. A gestão é efetuada de forma centralizada, por área administrativa que mantém independência com 
relação à Tesouraria Corporativa. São mantidas políticas e procedimentos internos relacionados ao gerenciamento de 
tais riscos, incluindo o monitoramento, processos de documentação e escalação, que garantem que a Administração 
esteja ciente dos riscos e possa determinar um plano de ação eficaz, caso a exposição alcance níveis superiores às 
metas de risco ora estabelecidas. A Instituição se encontra então apta a atender às exigências referentes à estrutura 
de gerenciamento do risco de mercado, liquidez e crédito descritas na Resolução CMN nº 4.557/17. c) Gerenciamento 
de risco de capital (Resolução CMN nº 4.557/17) - Em cumprimento à regulamentação do Banco Central do Brasil, 
aos conceitos do Comitê de Basiléia e às suas Políticas Corporativas, o BNY Mellon estabeleceu uma Estrutura de 
Gerenciamento de Risco de Capital que tem como objetivo atender aos requisitos da Resolução nº 4.557/17 do Banco 
Central do Brasil, que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de capital, devendo esta ser: compatível com o modelo 
de negócio, com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos, dos serviços, das atividades e dos 
processos da instituição; proporcional à dimensão e à relevância da exposição aos riscos; adequada ao perfil de riscos 
e à importância sistêmica da instituição; capaz de avaliar os riscos decorrentes das condições macroeconômicas e dos 
mercados em que a instituição atua. O gerenciamento de capital é realizado sob a coordenação do Diretor Financeiro, 
responsável pelo gerenciamento de capital perante o Banco Central do Brasil, sendo membro do Comitê de Auditoria, 
Comitê de Remuneração, Comitê de Ativos e Passivos, Comitê de Risco e Comitê de Gestão, bem como da Diretoria 
Estatutária do Grupo, estando apto a identificar fatores que possam impactar os níveis de capital, tomando as providências 
de escalação interna necessárias à manutenção dos níveis de capital requeridos à continuidade dos negócios do Grupo 
de acordo com os padrões internos e os padrões estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. Fazem parte da estrutura 
de gerenciamento de capital, conjuntamente ao Diretor Financeiro, a Diretoria Estatutária e diversas áreas da Instituição, 
como Contabilidade, Fiscal, Jurídico, Financial Management Analysis, Auditoria Interna, Comitê Regional ALCO e Risk 
Management, que de forma integrada são responsáveis pela elaboração do plano de capital, partindo-se das projeções 
de receitas e despesas baseadas em indicadores e metas de crescimento do negócio e manutenção de um sistema de 
gerenciamento e monitoramento de risco contínuo. A Diretoria é responsável por analisar relatórios gerenciais periódicos 
sobre a adequação do capital, aprovar e revisar, no mínimo anualmente, as políticas e as estratégias, bem como o plano 
de capital e o plano de contingência de capital. A Diretoria deve assegurar a correção tempestiva das deficiências da 
estrutura, os recursos adequados e suficientes para o exercício das atividades de gerenciamento de capital de forma 
independente, objetiva e efetiva, e que a instituição mantenha níveis adequados e suficientes de capital, fazendo constar 
no relatório de acesso público sobre a estrutura de gerenciamento de capital sua responsabilidade pelas informações 
divulgadas. Adicionalmente a Diretoria aprova a indicação do diretor responsável, a definição da estrutura organizacional, 
a política institucional, os processos, procedimentos e sistemas necessários à efetiva implantação do gerenciamento 
de capital. Finalmente, aprova dividendos pagos e declarados aos acionistas, assegura que o gerenciamento de capi-
tal esteja em conformidade com níveis de apetite de risco definidos na RAS (Risk Apetite Statement), revisa e aprova 
políticas e procedimentos de teste de estresse, aprovando o plano de capital e revisando a robustez do processo de 
avaliação da adequação de capital. Por intermédio dessa estrutura, fica garantido o monitoramento e o controle efetivo 
do capital para fazer face aos riscos que a Instituição está sujeita. Os relatórios e políticas de gerenciamento de riscos 
estão disponibilizados, em sua íntegra, no site https://www.bnymellon.com/br/pt/institutional-information/index.jsp. 
Ouvidoria - Para aprimorar as relações entre a Instituição e seus usuários, com pilares na transparência, sigilo e con-
fiabilidade no seu relacionamento, o BNY Mellon, disponibiliza um canal de comunicação com seus clientes e usuários 
dos produtos e serviços, este componente organizacional de ouvidoria encontra-se disponível no site: https://www.
bnymellon.com/br/pt/contact.jsp, na seção “Contato & Ouvidoria”. Sua estrutura atende às disposições estabelecidas 
na Resolução nº 4.433, de 23 de julho de 2017, do CMN. As informações detalhadas das estruturas implementadas 
estão consolidadas em relatórios públicos no site https://www.bnymellon.com/br/pt/institutional-information/index.jsp. 

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019
A Administração

Banco
Conglomerado 

Financeiro
Ativo 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Circulante  119.436  141.217  228.111  206.777 
Disponibilidades (Nota 5)  831  525  1.026  989 
Aplicação interfinanceira de 
liquidez (Nota 5)  101.490  90.679  176.012  125.189 
Títulos e valores mobiliários 
(Nota 6)  4.180  32.440  11.699  39.431 
Carteira própria  -  8.263  7.519  15.254 
Vinculados a compromissos 
de recompra  -  20.008  -  20.008 
Vinculados à prestação de 
garantias  4.180  4.169  4.180  4.169 

Relações interfinanceiras 
(Nota 7)  1.942  1.162  1.942  1.162 
Créditos vinculados - 
depósitos no Banco Central  1.942  1.162  1.942  1.162 

Outros créditos  10.993  16.411  37.432  40.006 
Rendas a receber (Nota 8)  5.989  4.350  23.772  18.693 
Diversos (Nota 9)  5.015  12.077  14.180  21.870 
(-) Provisão para outros 
créditos de liquidação 
duvidosa (Notas 8e 9)  (11)  (16)  (520)  (557)

Realizável a longo prazo  89.543  53.093  203.729  203.060 
Títulos e valores mobiliários 
(Nota 6)  87.530  49.946  196.309  195.949 
Carteira própria  87.530  49.946  196.309  195.949 

Outros créditos  2.013  3.147  7.420  7.111 
Diversos (Nota 9)  2.013  3.147  7.420  7.111 

Permanente  157  303  25.466  27.133 
Investimentos  -  -  11.762  11.610 
Participações em controladas 
no país (Nota 10)  -  -  10.156  10.004 
Outros investimentos (Nota 11)  -  -  1.908  1.908 
(-) Provisões para redução ao 
valor recuperável (Nota 11)  -  -  (302)  (302)

Imobilizado de uso (Nota 12)  157  230  11.461  12.364 
Outras imobilizações de uso  1.141  1.141  49.586  49.931 
Depreciações acumuladas  (984)  (911)  (38.125)  (37.567)

Intangível (Nota 13)  -  73  2.243  3.159 
Ativos intangíveis  972  972  11.662  11.521 
Amortizações acumuladas  (972)  (899)  (9.419)  (8.362)

Total  209.136  194.613  457.306  436.970 

Banco
Conglomerado  

Financeiro
Passivo 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 96.105 103.283 143.766 152.433
Depósitos
 Depósitos à vista (Nota 14) 68.974 63.135 68.630 62.945

Captações no mercado 
aberto (Nota 14) - 20.009 - 20.009
Carteira própria - 20.009 - 20.009

Outras obrigações (Nota 15) 27.131 20.139 75.136 69.479
Sociais e estatutárias 2.848 4.960 19.028 23.774
Fiscais e previdenciárias 21.407 12.831 38.623 25.474
Diversas 2.876 2.348 17.485 20.231

Passivo não circulante 153 2.957 44.259 35.275
 Sociais e estatutárias (Nota 15) - 2.957 - 6.209
 Diversas (Nota 15) 153 - 44.259 29.066

Resultado de exercícios 
futuros - - - 10
 Patrimônio líquido (Nota 17) 112.878 88.373 269.281 249.252
Capital 72.378 72.378 297.623 297.623
De domiciliados no país 72.378 72.378 297.623 297.623
Reservas de capital 11.207 7.708 23.115 18.739
Reservas de lucros 29.253 8.246 29.253 8.246
Ajuste ao valor justo de títulos 
e valores mobiliários (Nota 6) 40 41 84 159
Ajuste de avaliação atuarial - - (1.190) (670)
Prejuízo acumulado - - (79.604) (74.845)

Total 209.136 194.613 457.306 436.970
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

consolidadas

Banco Conglomerado Financeiro
Nota 2º Semestre Exercício 2º Semestre Exercício

2018 2018 2017 2018 2018 2017
Receitas da intermediação financeira 19  8.141  15.058  14.470  14.201  26.899  28.823 
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários  8.141  15.058  14.470  14.201  26.899  28.823 
Despesas da intermediação financeira 19  (75)  (117)  (97)  (75)  (117)  (97)
Operações de captação no mercado  (75)  (117)  (97)  (75)  (117)  (97)
Resultado bruto da intermediação financeira  8.066  14.941  14.373  14.126  26.782  28.726 
Outras receitas/ (despesas) operacionais  19.598  25.590  2.154  12.103  13.915  (48.677)

Receitas de prestação de serviços 20  33.634  62.473  40.763  121.167  227.429  174.296 
Despesas de pessoal 21  (10.114)  (22.590)  (25.341)  (57.396)  (116.137)  (131.539)
Outras despesas administrativas 22  (4.671)  (8.775)  (8.714)  (44.919)  (76.240)  (75.075)
Despesas tributárias  (3.552)  (6.539)  (4.352)  (10.034)  (18.739)  (14.668)
Resultado de participação em controladas 10  -  -  -  85  152  (189)
Outras receitas / (despesas) operacionais 23  4.301  1.021  (202)  3.200  (2.550)  (1.502)
Resultado operacional  27.664  40.531  16.527  26.229  40.697  (19.951)
Resultado não operacional  -  -  -  (5)  (86)  (147)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e 
participações  27.664  40.531  16.527  26.224  40.611  (20.098)
Imposto de renda e contribuição social  (12.064)  (18.932)  (9.565)  (16.903)  (23.771)  (6.610)
Provisão para imposto de renda 16  (5.747)  (9.991)  (5.317)  (8.632)  (12.876)  (5.778)
Provisão para contribuição social 16  (4.937)  (7.786)  (3.977)  (6.891)  (9.740)  (3.977)
Ativo fiscal diferido 16  (1.380)  (1.155)  (271)  (1.380)  (1.155)  3.145 
Participações de administradores e empregados no lucro  44  (391)  (460)  44  (391)  (460)
Lucro/ (prejuízo) líquido do semestre/exercícios  15.644  21.208  6.502  9.365  16.449  (27.168)
Quantidade de ações 936.068 936.068 936.068
Lucro por ação  16,71  22,66  6,95 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Banco  Conglomerado 
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido/ (Prejuízo) dos exercícios 21.208 6.502 16.449 (27.168)
Resultados abrangentes
Variação líquida no valor justo de ativos 
financeiros disponíveis para venda (2) 72 (137) 287
Imposto de renda e contribuição social 
sobre outros resultados abrangentes 1 (33) 62 (130)
Variação - efeito de remensuração - Plano 
de benefício definido - - (946) 245
Imposto de renda e contribuição social 
sobre outros resultados abrangentes - - 426 (110)

Outros resultados abrangentes, líquidos 
de imposto de renda e contribuição social (1) 39 (595) 292
Resultado abrangente total 21.207 6.541 15.854 (26.876)
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas da controladora 21.207 6.541 15.854 (26.876)
Acionistas não controladores - - - -
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestre findo em 31 de dezembro de 2018 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais)

Banco Conglomerado Financeiro
2° Semestre Exercício 2° Semestre Exercício

2018 2018 2017 2018 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre/exercícios antes do imposto de 
renda e contribuição social  27.708  40.140  16.067  26.268  40.220  (20.558)
Ajustes ao lucro líquido/(prejuízo):  (1.503)  3.639  4.766  (1.086)  9.176  14.033 
 (Reversão)/provisão para crédito de liquidação duvidosa  (2.863)  (5)  7  (3.117)  (37)  169 
 Depreciações e amortizações  46  146  437  2.635  5.498  5.881 
 Resultado de participação em controlada  -  -  -  (85)  (152)  189 
 Pagamento baseado em ações  1.317  3.499  4.283  7  4.376  8.033 
 Perda na alienação de ativo  -  -  -  5  86  (25)
Ajuste de avaliação atuarial  -  -  -  (485)  (520)  (135)
 Ajuste a valor justo TVM  (3)  (1)  39  (46)  (75)  (79)
Lucro líquido/(prejuízo) ajustado:  26.205  43.779  20.833  25.182  49.396  (6.525)

Variação de ativos e passivos:
 (Aumento)/redução em títulos e valores mobiliários  (2.799)  (9.324)  (53.225)  41.439  27.372  (196.941)
 (Aumento)/redução em relações interfinanceiras - créditos 
vinculados  (572)  (782)  (295)  (572)  (782)  (295)
 (Aumento)/redução em outros créditos - rendas a receber  (1.054)  (1.639)  (1.702)  (2.941)  (5.079)  (4.748)
 (Aumento)/redução em outros créditos - diversos  8.772  18.220  (2.305)  12.892  21.539  (3.618)
 Aumento/(redução) em depósitos à vista  (12.050)  5.839  18.220  (12.257)  5.685  18.160 
 Aumento/(redução) em relações interfinanceiras - recebimentos 
remetidos  -  -  -  -  -  - 
 Aumento/(redução) em obrigações sociais e estatutárias  (2.601)  (5.069)  (440)  (2.601)  (5.069)  (440)
 Aumento/(redução) em obrigações fiscais e previdenciarias  1.082  (9.202)  2.079  1.082  (9.202)  2.079 
 Aumento/(redução) em outras obrigações  (16)  681  270  16.370  6.252  30.945 
 Aumento/(redução) em captações no mercado aberto  -  (20.009)  20.009  -  (20.009)  20.009 
 Aumento/(redução) em resultados de exercícios futuros  -  -  -  -  (10)  196 
 Imposto de renda e contribuição social pagos  (2.703)  (11.176)  (4.794)  (5.663)  (15.268)  (4.995)

Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades 
operacionais  14.264  11.318  (1.350)  72.931  54.825  (146.173)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de imobilizado de uso  -  -  -  (2.822)  (3.623)  (4.856)
Aquisição de outros investimentos  -  -  -  -  -  152 
Alienação de imobilizado de uso  -  -  -  -  -  105 
Alienação de intangível  -  -  -  -  -  - 
Aumento de intangivel  -  -  -  (140)  (141)  (267)

Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de 
investimentos  -  -  -  (2.962)  (3.764)  (4.866)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Dividendos e juros sobre o capital prórpio  (201)  (201)  (62)  (201)  (201)  (62)
Aumento de capital  -  -  46.380  -  -  216.440 

Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de 
financiamento  (201)  (201)  46.318  (201)  (201)  216.378 
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa  14.063  11.117  44.968  69.768  50.860  65.339 
Saldo no início do semestre/exercícios  88.258  91.204  46.236  107.270  126.178  60.839 
Saldo no fim do semestre/exercícios  102.321  102.321  91.204  177.038  177.038  126.178 

Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa  14.063  11.117  44.968  69.768  50.860  65.339 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.

BNY Mellon Banco S.A.
CNPJ nº 42.272.526/0001-70

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

CONTINUA

Fintechs ajudam empresários a abrir seu próprio negócio em casa
Um levantamento rea-

lizado pela Simplic (www.
simplic.com.br) - primeira 
fintech a oferecer emprés-
timo 100% online para 
pessoas físicas com valores 
que variam de R$ 500 a 
R$ 3.500 - revela que mais 
de 100 mil brasileiros so-
licitaram e receberam um 
empréstimo online nos 3 
meses com o objetivo de 

abrir o próprio negócio 
em 2019.

Para driblar a buro-
cracia das instituições fi-
nanceiras tradicionais, os 
brasileiros estão recor-
rendo cada vez mais as 
fintechs, principalmente, 
na hora de empreender. 
Abrir um negócio “home 
office” - ou que necessite 
de pouco investimento ini-

cial - têm sido a alterna-
tiva de muita gente para 
sair do desemprego ou 
complementar renda. Só 
no primeiro semestre de 
2018 foram abertas mais 
de 1,2 milhões de empre-
sas - aumento de 10,7% se 
comparado a 2017. Desse 
total, mais de 81% delas 
são MEIs - microempre-
endedores individuais.

De acordo com Rogério 
Cardozo, diretor - execu-
tivo da Simplic no Brasil, 
“o crédito online está cres-
cendo no país e é alternati-
va segura para quem não 
consegue crédito em insti-
tuições financeiras tradi-
cionais”. 

A Simplic, por exem-
plo, recebe mais de seis 
mil solicitações de em-

préstimos por dia e se 
diferencia pela agilidade 
e facilidade no processo 
de aprovação e liberação 
do crédito. “Nosso obje-
tivo é facilitar a aprova-
ção de empréstimo com 
segurança e inovação. 
Para solicitar o crédito, 
o cliente faz a simulação 
no site pelo computador 
ou celular. O cadastro 

não leva nem 5 minutos e 
ele fica sabendo na mesma 
hora se está pré-aprovado 
e pode receber o dinheiro 
na conta em menos de 24 
horas. A Simplic oferece 
uma avaliação diferencia-
da, o que permite atender 
clientes que não conse-
guem crédito em institui-
ções financeiras tradicio-
nais”, explica o Cardozo.
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (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)

1 Contexto operacional: O BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”) iniciou suas 
operações bancárias em 19 de novembro de 2012, após a devida autorização 
do Banco Central do Brasil - BACEN, e está organizado sob a forma de banco 
comercial, de acordo com a Resolução nº 2.099/94 do BACEN, com suas ativi-
dades atualmente focadas na área de Custódia de Títulos e Valores Mobiliários 
e de Tesouraria. O Banco tem como objeto social a prática de operações ativas, 
passivas e acessórias inerentes a um banco comercial. Anteriormente a essa 
data, o Banco era denominado de The Bank of New York Mellon Assessoria e 
Consultoria Ltda. e funcionava como um escritório de representação do The 
Bank of New York Mellon Corporation no Brasil. O Banco está localizado na 
Avenida Presidente Wilson, 231 - 4º andar, Rio de Janeiro, Brasil. 2 Entidades 
do Grupo: Estas demonstrações financeiras apresentam o Banco e o Con-
glomerado Financeiro, representado pelo combinado do Banco (instituição 
líder) e da BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. (“Distribuidora” ou “BNY Mellon DTVM”), cuja denominação 
será “Conglomerado Financeiro”. O Banco não detém participação acionária 
direta ou indireta na Distribuidora. A Distribuidora iniciou suas atividades em 
1997, e assim como sua controlada BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. 
(“Ativos”) presta serviços de administração e gestão de fundos e clubes de 
investimento, constituídos no Brasil e no exterior, fazendo jus a percentuais 
definidos contratualmente das taxas de administração e performance devidas 
pelos respectivos fundos e clubes de investimento. Em 31 de dezembro de 
2018 e 2017, a BNY Mellon Participações Ltda. (“Holding”) detinha aproxi-
madamente 100% das ações do Banco e da Distribuidora, sendo que seu 
controlador final é o The Bank of New York Mellon Corporation (“BNY Mellon 
Corporation”), empresa de capital aberto listada na bolsa de Nova York sob o 
símbolo BK e com sede em Nova Iorque. Seguem os valores do patrimônio 
líquido em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e do lucro líquido dos exercícios 
findos naquelas datas do Banco, da Distribuidora e do Conglomerado Financeiro:
 2018 2017

Patrimô-
nio líquido

Lucro 
líquido/ 

(prejuízo)
Patrimô-

nio líquido

Lucro 
líquido/ 

(prejuízo) 
BNY Mellon Banco S.A. 112.878 21.208 88.373 6.502
BNY Mellon Serviços Financei-
ros DTVM S.A. 156.403 (4.759) 160.879 (33.670)
Conglomerado Financeiro 269.281 16.449 249.252 (27.168)
A participação acionária da Distribuidora em sua controlada direta está apre-
sentada na Nota Explicativa nº 10. 3 Base de elaboração das demonstrações 
financeiras: As demonstrações financeiras individuais e do Conglomerado 
Financeiro são de responsabilidade da sua Administração, foram elaboradas 
com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às ins-
tituições autorizadas a funcionar pelo BACEN. Na preparação das demonstra-
ções financeiras combinadas do Conglomerado Financeiro foram adotados os 
critérios para combinação definidos no Capítulo 1, Seção 21 do Plano Contábil 
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF no que se refere a 
elaboração e apresentação de demonstrações do Conglomerado Financeiro. 
Essas demonstrações financeiras, além de apresentar o Banco individualmen-
te, também foram elaboradas com o objetivo de apresentar o Conglomerado 
Financeiro do BNY Mellon Banco S.A. e são conduzidas no contexto do conjun-
to de entidades integrantes do Conglomerado Financeiro, as quais atuam inte-
gradamente no mercado financeiro, utilizando-se de uma mesma estrutura 
operacional, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, 
conforme os requisitos do COSIF estabelecido pelo BACEN. Na elaboração 
das demonstrações financeiras Individuais e do Conglomerado Financeiro de 
31 de dezembro de 2018 e 2017, as empresas levaram em consideração a 
aplicação das disposições da Lei 6.404/76, incluindo as alterações introduzidas 
pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, assim como as normas emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, que foram homologadas 
pelo BACEN até o momento. A autorização para conclusão destas demonstra-
ções financeiras foi dada pela diretoria em 21 de março de 2019. 4 Base de 
preparação e principais práticas contábeis: a. Apuração de resultado - As 
receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. b. Moeda 
funcional e moeda de apresentação - Essas demonstrações financeiras são 
apresentadas em milhares de Reais. O Real é a moeda funcional das empresas 
do Conglomerado Financeiro. Todas as informações financeiras apresentadas 
em milhares de Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma. c. Estimativas contábeis: A preparação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às Instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, requer 
que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estima-
tivas contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao 
processo de sua determinação. As empresas do Conglomerado Financeiro 
revisam as estimativas e premissas pelo menos semestralmente, na data da 
apresentação das demonstrações financeiras. d. Transações em moeda es-
trangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional das empresas do Conglomerado Financeiro pelas taxas de câmbio 
nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apu-
rados em moedas estrangeiras, na data de apresentação, são reconvertidos 
para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. As diferenças 
de moedas estrangeiras resultantes na reconversão são reconhecidas no re-
sultado. e. Aplicações interfinanceiras de liquidez - As aplicações interfinan-
ceiras de liquidez são registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendi-
mentos auferidos até a data do balanço e deduzido de eventuais provisões para 
desvalorização, quando aplicável. Os rendimentos auferidos nesta operação 
estão reconhecidos e apresentados no resultado na rubrica “Receitas da inter-
mediação financeira - Resultado de operações com títulos e valores mobiliários” 
e “Despesas da intermediação financeira - Resultado de operações com títulos 
e valores mobiliários”, quando aplicável. Essas operações são consideradas 
equivalentes de caixa, cujos vencimentos considerando a data da efetiva apli-
cação são inferiores a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de 
valor justo, sendo utilizados pela administração para gerenciamento de seus 
compromissos de curto prazo. f. Títulos e valores mobiliários - Os títulos e 
valores mobiliários são avaliados e classificados com base nos critérios esta-
belecidos pela Circular nº 3.068/01 do BACEN, e são enquadrados entre as 
seguintes categorias: (i) Títulos mantidos para negociação - Títulos e valores 
mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente nego-
ciados, que são ajustados pelo valor justo, sendo estes ajustes contabilizados 
em contrapartida do resultado do exercício. (ii) Títulos mantidos até o venci-
mento - Na categoria títulos mantidos até o vencimento, devem ser registrados 
os títulos e valores mobiliários, exceto ações não resgatáveis, para os quais 
haja intenção e capacidade financeira da empresa de mantê-los em carteira até 
o vencimento e devem ser avaliados pelos respectivos custos de aquisição, 
acrescido dos rendimentos auferidos, os quais devem impactar o resultado do 
exercício. (iii) Títulos disponíveis para venda - Títulos e valores mobiliários 
que não se enquadram nas demais categorias, e que são ajustados pelo valor 
justo, sendo estes ajustes contabilizados em contrapartida à conta destacada 
de patrimônio líquido denominada “Ajuste de avaliação patrimonial”, líquidos 
dos correspondentes efeitos tributários. O valor justo é calculado com base em 
cotação de preços de mercado. g. Demais ativos circulantes - Os demais 
ativos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias (em base pro rata 
dia), deduzidos das correspondentes rendas de realização futura e/ou provisões 
para perdas, quando aplicável. h. Provisão para outros créditos de liquidação 
duvidosa - A provisão para outros créditos de liquidação duvidosa vem sendo 
constituída por valor considerado suficiente pela administração para fazer face 
e eventuais perdas, sobre os valores vencidos há mais de 180 dias, respeitan-
do os percentuais de probabilidade de perda definidos pela política global do 
BNY Mellon Corporation para essa estimativa, que variam entre 20% (para 
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BANCO
Reserva 

de capital
Reserva de 

lucros

Capital 
Realizado Outras Legal 

Espe-
cial 

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Lucros / 
(prejuízos) 

acumulados Total 
Saldos em 1º de janeiro de 2017 25.998 3.425 445 1.361 2 - 31.231
Aumento de capital 46.380 - - - - - 46.380
Ajuste ao valor justo de títulos e 
valores mobiliários - - - - 39 - 39
Transações de pagamento baseado 
em ações - 4.283 - - - - 4.283
Lucro líquido do exercício - - - - - 6.502 6.502
Destinações do lucro:
Reserva legal - - 325 - - (325) -
Dividendos - - - - - (62) (62)
Reserva especial - - - 6.115 - (6.115) -

Saldos em 31 de dezembro de 2017 72.378 7.708 770 7.476 41 - 88.373
Mutações do exercício 46.380 4.283 325 6.115 39 - 57.142
Saldos em 1º de julho de 2018 72.378 9.890 1.048 7.476 43 5.286 96.121
Ajuste ao valor justo de títulos e 
valores mobiliários - - - - (3) - (3)
Transações de pagamento baseado 
em ações - 1.317 - - - - 1.317
Lucro líquido do período - - - - - 15.644 15.644
Destinações do Lucro :
Reserva Legal - - 782 - - (782) -
Dividendos - - - - - (201) (201)
Reserva especial - - - 19.947 - (19.947) -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 72.378 11.207 1.830 27.423 40 - 112.878
Mutações do semestre - 1.317 782 19.947 (3) (5.286) 16.757
Saldos em 1º de janeiro de 2018 72.378 7.708 770 7.476 41 - 88.373
Ajuste ao valor justo de títulos e 
valores mobiliários - - - - (1) - (1)
Transações de pagamento baseado 
em ações - 3.499 - - - - 3.499
Lucro líquido no exercício - - - - - 21.208 21.208
Destinações do lucro: 
Reserva legal - - 1.060 - - (1.060) -
Dividendos - - - - - (201) (201)
Reserva especial - - - 19.947 - (19.947) -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 72.378 11.207 1.830 27.423 40 - 112.878
Mutações do exercício - 3.499 1.060 19.947 (1) - 24.505

CONGLOMERADO FINANCEIRO
Reserva 

de capital
Reserva de 

lucros

Capital 
Realizado Outras Legal

Espe-
cial

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Lucros / 
(prejuízos) 

acumulados Total
Saldos em 1º de janeiro de 2017 81.183 10.706 445 1.361 (803) (41.175) 51.717
Aumento de capital 216.440 - - - - - 216.440
Ajuste ao valor justo de títulos e 
valores mobiliários - - - - 157 - 157
Ajuste de avaliação atuarial - - - - 135 - 135
Transações de pagamento baseado 
em ações - 8.033 - - - - 8.033
Lucro líquido do exercício - - - - - (27.168) (27.168)
Destinações do Lucro:
Reserva Legal - - 325 - - (325) -
Dividendos - - - - - (62) (62)
Reserva especial - - - 6.115 - (6.115) -

Saldos em 31 de dezembro de 2017 297.623 18.739 770 7.476 (511) (74.845) 249.252
Mutações do exercício 216.440 8.033 325 6.115 292 (33.670) 197.535
Saldos em 1º de julho de 2018 297.623 23.108 1.124 7.476 (575) (68.115) 260.641
Ajuste ao valor justo de títulos e 
valores mobiliários - - - - (46) - (46)
 Ajuste de avaliação atuarial - - - - (485) - (485)
Transações de pagamento baseado 
em ações - 7 - - - - 7
Lucro líquido do período - - - - - 9.365 9.365
Destinações do Lucro:
Reserva Legal - - 706 - - (706) -
Dividendos - - - - - (201) (201)
Reserva especial - - - 19.947 - (19.947) -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 297.623 23.115 1.830 27.423 (1.106) (79.604) 269.281
Mutações do semestre - 7 706 19.947 (531) (11.489) 8.640
Saldos em 1º de janeiro de 2018 297.623 18.739 770 7.476 (511) (74.845) 249.252
Ajuste ao valor justo de títulos e 
valores mobiliários - - - - (75) - (75)
 Ajuste de avaliação atuarial - - - - (520) - (520)
Transações de pagamento baseado 
em ações - 4.376 - - - - 4.376
Lucro líquido do exercício - - - - - 16.449 16.449
Destinações do Lucro:
Reserva Legal - - 1.060 - - (1.060) -
Dividendos - - - - - (201) (201)
Reserva especial - - - 19.947 - (19.947) -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 297.623 23.115 1.830 27.423 (1.106) (79.604) 269.281
Mutações do exercício - 4.376 1.060 19.947 (595) (4.759) 20.029

valores vencidos entre 181 e 365 dias), 40% (para valores vencidos de 366 até 
730 dias) e 100% (para valores vencidos há mais de 730 dias), podendo ser 
complementada se necessário. i. Permanente - (i) Investimentos - A partici-
pação em empresa controlada, por parte da Distribuidora, é representada em 
31 de dezembro de 2018 e 2017 por aproximadamente 100% do capital da BNY 
Mellon Administração de Ativos Ltda., avaliada pelo método de equivalência 
patrimonial. Os outros investimentos, representados por participação na com-
panhia Galgo Sistemas de Informações S.A, títulos patrimoniais do Gávea Golf 
and Country Club do Rio de Janeiro e cotas patrimoniais da ANBIMA - Associa-
ção Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, estão 
avaliados ao custo, deduzidos das perdas por redução ao valor recuperável, 
quando aplicável. (ii) Imobilizado - O imobilizado está demonstrado ao custo 
de aquisição, deduzido de depreciação acumulada, a qual é calculada pelo 
método linear à taxas que levam em consideração o tempo de vida útil-econô-
mica estimado dos bens, e perdas de redução ao valor recuperável (“impairment”) 
acumuladas, quando aplicável. Atualmente, a taxa de depreciação aplicada 
para instalações, móveis e equipamentos de uso é de 10% ao ano e, para sis-
temas de comunicação, sistemas de processamento de dados e de transporte 
é de 20% ao ano. (iii) Intangível - O intangível é composto por softwares ad-
quiridos de terceiros e desenvolvidos internamente, sendo mensurado pelo 
custo de aquisição, deduzido de amortização acumulada e, perdas por redução 
ao valor recuperável (“impairment”) acumulada, quando aplicável. j. Redução 
do valor recuperável de ativos (“Impairment”) - De acordo com o Pronun-
ciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aprova-
do pela Resolução da CMN nº 3.566, de 29 de maio de 2008, se, com base na 
análise da Administração, o valor contábil dos ativos das empresas do Conglo-
merado Financeiro excedem o seu valor recuperável, é reconhecida uma perda 
por impairment no resultado. k. Passivos circulantes - Os passivos circulantes 
são demonstrados pelos valores das obrigações conhecidas ou calculáveis na 
data do balanço, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações mo-
netárias incorridas (em base pro rata dia). l. Benefícios a empregados - (i) 
Planos de contribuição definida - Um plano de contribuição definida é um 
plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribuições 
fixas para uma entidade separada (fundo de previdência) e não terá nenhuma 
obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações por 
contribuições aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas 
como despesas de benefícios a empregados no resultado nos períodos duran-
te os quais serviços são prestados pelos empregados. Contribuições pagas 
antecipadamente são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que 
haja o ressarcimento de caixa ou a redução em futuros pagamentos esteja 
disponível, quando aplicável. As contribuições para um plano de contribuição 
definida cujo vencimento é esperado para 12 meses após o final do período no 
qual o empregado presta o serviço são descontadas aos seus valores presen-
tes. (ii) Planos de benefício definido - Um plano de benefício definido é um 
plano de benefício pós-emprego que não o plano de contribuição definida. A 
obrigação líquida das empresas do Conglomerado Financeiro quanto aos planos 
de pensão de benefício definido é calculada individualmente para cada plano 
por meio da estimativa do valor do benefício futuro que os empregados auferiram 
como retorno pelos serviços prestados no período atual e em períodos anterio-
res; aquele benefício é descontado ao seu valor presente. Quaisquer custos de 
serviços passados não reconhecidos e os valores justos de quaisquer ativos do 
plano são deduzidos. A taxa de desconto é o rendimento apresentado na data 
de apresentação das demonstrações financeiras para os títulos de dívida de 
primeira linha e cujas datas de vencimento se aproxime das condições das 
obrigações das empresas do Conglomerado Financeiro e que sejam denomi-
nadas na mesma moeda na qual os benefícios têm expectativa de serem pagos. 
O cálculo é realizado anualmente por um atuário qualificado pelo método de 
crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um benefício para as 
empresas do Conglomerado Financeiro, o ativo a ser reconhecido é limitado ao 
total de quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e o valor 
presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos futu-
ros do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o 
valor presente dos benefícios econômicos, consideração é dada para quaisquer 
exigências de custeio mínimas que se aplicam a qualquer plano nas empresas 
do Conglomerado Financeiro. Um benefício econômico está disponível às 
empresas do Conglomerado Financeiro se ele for realizável durante a vida do 
plano, ou na liquidação dos passivos do plano. Quando os benefícios de um 
plano são incrementados, a porção do benefício aumentado relacionada ao 
serviço passado dos empregados é reconhecida no resultado pelo método li-
near ao longo do período médio até que os benefícios se tornem direito adqui-
rido (vested). Na condição em que os benefícios se tornem direito adquirido 
imediatamente, a despesa é reconhecida imediatamente no resultado. As 
empresas do Conglomerado Financeiro reconhecem todos os ganhos e perdas 
atuariais resultantes de planos de benefício definido no resultado, quando 
aplicável. (iii) Benefícios de curto prazo a empregados - Obrigações de be-
nefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não 
descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado é 
prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos 
de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo, se as 
empresas do Conglomerado Financeiro têm uma obrigação legal ou construti-
va de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo emprega-
do, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. m. Transações de 
pagamento baseado em ações - De acordo com o Pronunciamento Técnico 
CPC 10 R1 - Pagamento baseado em ações, aprovado pela Resolução do CMN 
nº 3.989, de 30 de junho de 2011, o valor justo de benefícios de pagamento 
baseado em ações é reconhecido na data de outorga, como despesas de pes-
soal, com um correspondente aumento no patrimônio líquido, pelo período em 
que os empregados adquirem incondicionalmente o direito aos benefícios. O 
valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o número de ações 
para o qual existe a expectativa de que todas as condições requeridas nos 
planos de remuneração dos diretores das empresas do Conglomerado Finan-
ceiro serão atendidas, de tal forma que o valor finalmente reconhecido como 
despesa seja baseado no número de ações que realmente atendem às condições 
do serviço e condições de aquisição não de mercado na data em que os direitos 
ao pagamento são adquiridos (vesting date). Para benefícios de pagamento 
baseados em ações com condição não adquirida (non-vesting), o valor justo na 
data de outorga do pagamento baseado em ações é medido para refletir tais 
condições e não há modificação para diferenças entre os benefícios esperados 
e reais, quando aplicável. n. Provisões - Uma provisão é reconhecida, em 
função de um evento passado, se as empresas do Conglomerado Financeiro 
têm 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. o. Resultado de exercícios futuros - Refere-se às receitas rece-
bidas antecipadamente de prestação de serviços de agente de cálculo, fiduci-
ário, garantias, informação, pagamento e contas, registro e custódia dos 
clientes do “Corporate Trust”. p. Capital social - O capital social das empresas 

do Conglomerado Financeiro é composto por ações ordinárias, que são classi-
ficadas como patrimônio líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios das em-
presas do Conglomerado Financeiro, conforme definido em estatuto social, são 
reconhecidos como passivo no final do exercício. q. Imposto de renda e 
contribuição social - O imposto de renda e contribuição social corrente e dife-
ridos, são calculados com base nas alíquotas de 15% para imposto de renda, 
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 
240. A provisão para contribuição social e a contribuição social diferida foram 
calculadas à alíquota de 20% a partir da competência de setembro de 2015, 
conforme alterações trazidas pela Lei 13.169 de 06 de outubro de 2015. Adicio-
nalmente é considerada a compensação de prejuízo fiscal acumulado e base 
de cálculo negativa de contribuição social limitada a 30% dos rendimentos tri-
butáveis. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças tempo-
rárias entre os valores contábeis de ativos e passivos das empresas do Con-
glomerado Financeiro para fins contábeis e os correspondentes valores usados 
para fins de tributação e sobre os prejuízos fiscais de imposto de renda e sobre 
a base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido. r. Receita de 
prestação de serviços - O Banco presta, substancialmente, serviços de cus-
tódia de títulos e valores mobiliários a fundos de investimento constituídos no 
Brasil, fazendo jus a percentuais, definidos contratualmente, da taxa de custó-
dia devida pelos respectivos fundos de investimento. A taxa de custódia é ge-
rada de acordo com um percentual fixo e/ou variável sobre o valor do patrimônio 
líquido dos fundos de investimentos, e reconhecida na medida da prestação 
dos serviços. A Distribuidora é administradora de fundos e carteiras de investi-
mento cujos contratos de prestação de serviços foram firmados com os respec-
tivos gestores. A Distribuidora também presta serviços de administração de 
carteiras de investimentos de companhias abertas, serviços de controladoria 
para fundos internacionais e outros. A receita auferida com a prestação desses 
serviços é calculada sobre percentual definido em contrato, da taxa de admi-
nistração prevista em todo e qualquer regulamento de fundo de investimento, 
clube de investimento e/ou carteira de investimento. s. Lucro por ação - O 
lucro por ação é calculado com base na quantidade de ações em circulação 
nas datas dos balanços. t. Principais práticas adotadas na combinação 
- Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas e despesas derivadas 
de transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações 
financeiras do Conglomerado Financeiro. u. Processo de convergências 
às normas internacionais - Em aderência ao processo de convergência 
com as normas internacionais de contabilidade, para fins de referência, al-
gumas normas emitidas pelo CPC, e suas interpretações, aplicáveis as 
instituições financeiras, aprovadas pelo CMN, estão apresentadas a seguir:

CPC Assunto
Resolução 

MN
01 - R1 Redução ao valor recuperável de Ativos 3.566/08
03 - R2 Demonstração dos Fluxos de Caixa 3.604/08
05 - R1 Divulgação sobre Partes Relacionadas 3.750/09

25
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contin-
gentes 3.823/09

24 Eventos Subsequentes 3.973/11
10 - R1 Pagamento Baseado em Ações 3.989/11

23
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifi-
cação de Erro 4.007/11

00 - R1 Pronunciamento Conceitual Básico 4.144/12
33 - R1 Benefícios a Empregados 4.424/15

02 - R2
Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conver-
são de demonstrações financeiras 4.524/16

04 - R1 Ativo Intangível 4.534/16
27 Ativo Imobilizado 4.535/16
Não obstante a adoção do processo de convergência, uma série de novas 
normas ou alterações nas normas internacionais e interpretações são efetivas 
para exercícios iniciados em e após 1º de janeiro de 2018. Abaixo apresentamos 
um breve resumo das principais normas internacionais, IFRS 9, IFRS 15 e IFRS 
16, que ainda não foram aprovados pelo BACEN. IFRS 9 - Instrumentos finan-
ceiros - A IFRS 9 substitui as orientações existentes no CPC 38 Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui novos modelos 
para a classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração 
de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como tam-
bém novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova norma mantém 
as orientações existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de 
instrumentos financeiros do CPC 38. As mudanças decorrentes da adoção da 
IFRS 9 foram avaliadas, e com base nos instrumentos financeiros atualmente 
detidos pelo conglomerado financeiro, não foram apurados impactos relevan-
tes. IFRS 15 - Receita de contratos com clientes - A IFRS 15 introduz uma 
estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é reconhecida, 
e como a receita é mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais normas para o 
reconhecimento de receitas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 
11) Contratos de Construção e a CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas 
de Fidelidade com o Cliente. As mudanças decorrentes da adoção dessas al-
terações foram avaliadas e não apresentaram impactos para o conglomerado 
financeiro. IFRS 16 - Arrendamento Mercantil - A IFRS 16, determina que, 
para grande parte dos arrendamentos, o arrendador passe a registrar um ativo 
identificado, bem como o passivo relacionado.  A norma é aplicável a partir de 
1º de janeiro de 2019, e as mudanças decorrentes da adoção desse normativo 
impactarão a forma de reconhecimento dos contratos de locação das salas 
comerciais atualmente existentes. 5 Caixa e equivalentes de caixa - Em 
31 de dezembro de 2018 e 2017, as composições de caixa e equivalentes 
de caixa do Banco e do Conglomerado Financeiro estão assim classificadas:

 Banco
Conglomerado 

Financeiro
 2018 2017 2018 2017 
No início do exercício
Disponibilidades 525 341 989 549
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*) 90.679 45.895 125.189 60.290
No final do exercício
Disponibilidades 831 525 1.026 989
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*) 101.490 90.679 176.012 125.189
(*) As aplicações interfinanceiras de liquidez (aplicações no mercado aberto, apli-
cações em depósitos interfinanceiros e em moeda estrangeira), caracterizam por 
operações com vencimento em até 90 dias, configurando equivalente de caixa.
6 Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários, registrados 
nas categorias de “Disponíveis para venda” e suas respectivas faixas de 
vencimento estão assim classificados:

Banco
 2018 2017

 Vencimento
Custo 

corrigido Valor justo
Ganhos não 

realizados
Custo 

corrigido Valor justo
Ganhos/ (perdas) 

não realizados
Vinculados a prestação de garantias
Fundo de investimento (a) - 4.180 4.180 - - - -
Letras Financeiras do Tesouro- LFT (a) - - - - 4.168 4.169 1
Total 4.180 4.180 - 4.168 4.169 1
Títulos disponíveis para a venda
Letras Financeiras do 
Tesouro- LFT (b) Até1ano - - - 8.263 8.263 -
Letras Financeiras do
 Tesouro- LFT (b) Após1ano 87.458 87.530 72 49.874 49.946 72
Vinculados a compromissos de recompra
Letras Financeiras do Tesouro- LFT (b) Até1ano - - - 20.009 20.008 (1)
Total 87.458 87.530 72 78.146 78.217 71
Efeito tributário (33) (33)
Efeito líquido no patrimônio líquido (c) 40 39
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Venci-
mento

Custo 
corrigido

Valor 
justo

Ganhos 
não reali-

zados

Custo 
corrigi-

do
Valor 
justo

Ganhos/ 
(perdas) não 

realizados
Vinculados a prestação de garantias
Fundo de investimento (a) - 4.180 4.180 - - - -
Letras Financeiras do 
Tesouro- LFT (a) - - - - 4.168 4.169 1
Total 4.180 4.180 - 4.168 4.169 1
Títulos disponíveis para a venda
Letras Financeiras do
 Tesouro- LFT (b) Até 1 ano  7.519  7.519  -  15.254  15.254 -
Letras Financeiras do
 Tesouro- LFT (b)

Após 1 
ano  196.157  196.309  152  195.657  195.949  292 

Vinculados a compromissos de 
recompra
Letras Financeiras do
 Tesouro- LFT (b) Até 1 ano - - - 20.009 20.008 (1)
Total 203.676 203.828 152 235.088 235.280 292
Efeito tributário (69) (132)
Efeito líquido no patrimônio líquido (c) 84 160
(a) Em 12 de abril de 2018, o BNY Mellon Banco aplicou R$ 4.000 no Fundo de Investimento Liquidez Câmara 
BM&FBOVESPA Multimercado, para fins de garantia das operações de empréstimo de ações, que até então eram 
garantidas por títulos públicos - LFT. (b) Refere-se a títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional, que 
possuem taxas de juros pós-fixadas indexadas pela SELIC. (c) Os ganhos e perdas não realizados dos títulos re-
gistrados na categoria de Disponíveis para venda são reconhecidos no patrimônio líquido, em conta denominada 
“Ajuste de avaliação patrimonial”, líquidos dos correspondentes efeitos tributários, quando aplicável. 7 Relações 
interfinanceiras: As relações interfinanceiras do Banco e do Conglomerado Financeiro estão assim classificadas:
Ativo 2018 2017
Créditos vinculados - Banco Central
 Outros depósitos - Exigibilidade microcrédito 1.942 1.162
 Total 1.942 1.162
8 Rendas a receber: 2018 2017

 Banco
Conglomerado 

Financeiro Banco
Conglomerado 

Financeiro
Taxa de administração - carteiras administradas/
fundos de investimento  -  15.445  -  11.947 
Taxa de administração - fundos offshore  -  2.173  -  2.012 
Rendas a receber – serviços prestados (a)  5.287  5.287  3.564  3.564 
Rendas a receber – empresas do grupo (b)  702  867  786  1.066 
Outras receitas de prestação de serviços  - - - 104
Total de rendas a receber 5.989 23.772 4.350 18.693
(-) Provisão para outros créditos de liquidação 
duvidosa (c)  (11)  (520)  (16)  (557)
Ativo circulante 5.989  23.772  4.350  18.693 
(a) Referem-se aos valores a receber no Banco, decorrentes da prestação de serviços de custódia de títulos e valores 
mobiliários aos fundos de investimento administrados pela Distribuidora, conforme contrato de prestação de serviço de 
custódia qualificada, que determina um percentual mensal fixo e/ou variável sobre o valor do patrimônio líquido dos fundos 
custodiados. (b) Rendas a receber do The Bank of New York Mellon, empresa do grupo no exterior, referente ao suporte 
operacional e gerencial de prestação de serviço de Administração de Fundos de Investimentos e Custódia Internacional de 
clientes da América Latina e rateio de despesas do grupo, que são reconhecidas no resultado do Banco e do Conglome-
rado Financeiro e pagas periodicamente, conforme descrito na Nota Explicativa nº 27. (c) As empresas do Conglomerado 
Financeiro possuem provisão para outros créditos de liquidação duvidosa, que foi constituída sobre os valores vencidos 
há mais de 180 dias, respeitando os percentuais de probabilidade de perda definidos pela política contábil do BNY Mellon 
Corporation, conforme descrito na Nota Explicativa nº 4h. Esta provisão, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 
e 2017, leva em consideração a melhor estimativa de recuperabilidade desses valores, realizada pela Administração. 
9 Outros créditos - Diversos

2018 2017

Banco
Conglomerado 

Financeiro Banco
Conglomera-

do Financeiro
Imposto de renda e contribuição social a compensar  4.955  8.923  3.236  3.572 
Crédito tributário (Nota Explicativa nº16)  1.993  2.967  3.147  7.111 
Adiantamentos a funcionários  55  297  47  326 
Depósitos judiciais - COFINS  
 exigibilidade suspensa (Nota  
 Explicativa nº 24)  -  2.141  -  2.141 
Depósitos judiciais - Outros  20  2.312  -  1.944 
Despesas antecipadas (a)  -  3.341 267  1.847 
Devedores diversos - País (b)  -  1.058 8.493  11.339 
Valores a receber - empresas do grupo no exterior  -  339  -  373 
Valores a receber - empresas do  
 grupo no pais (c)  5  182  34  251 
Outros  -  40  -  77 
Total 7.028 21.600 15.224 28.981
Ativo circulante  5.015  14.180  12.077 21.870 
Ativo realizável a longo prazo  2.013  7.420  3.147  7.111 
(a) O saldo em 2018 refere-se, substancialmente a: serviço de garantia, seguros e suporte técnico de equipamentos cujo 
montante de despesa a apropriar é de R$ 2.497 (31 de dezembro de 2017: R$ 894), e contrato de fiança com montante de 
despesa a apropriar de R$ 844 (em 31 de dezembro de 2017: R$ 844). (b) O saldo em 2017 refere-se a valores a receber 
referente liquidação indevida na CETIP de cinco Cédulas de Produto Rural Financeira - CPR, no montante de R$ 8.493. O 
recebimento deste valor ocorreu em dezembro de 2018. (c) Valores a receber de Empresas do grupo BNY Mellon no Brasil, 
referentes ao rateio de despesas do grupo, que são reconhecidas no resultado da Distribuidora e pagas mensalmente, 
conforme descrito na Nota Explicativa n° 27. 10 Participação em controlada: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a 
Distribuidora possuía investimentos na controlada BNY Mellon Administração de Ativos, conforme apresentado abaixo:
 2018 2017

Banco
Conglomerado 

Financeiro Banco
Conglomerado 

Financeiro
Capital social - 6.131 - 6.131
Quantidade de cotas - 9.999 - 9.999
Percentual de participação - 100% - 100%
Patrimônio líquido - 10.004 - 10.193
Lucro líquido do exercício -  152 -  (189)
Investimento - Participação na controlada - 10.156 - 10.004
Resultado de equivalência patrimonial -  152 -  (189)
A BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. era responsável pela gestão da carteira de alguns fundos de inves-
timento administrados pela Distribuidora e era remunerada por meio da taxa de administração e a taxa de per-
formance desses fundos. Em maio de 2016, a controlada transferiu a gestão da carteira desses fundos para a 
Distribuidora e atualmente não possui nenhum fundo sob sua gestão. 11 Outros investimentos: A composição 
de outros investimentos, por parte da Distribuidora, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, está assim apresentada:

2018 2017

Banco
Conglomerado 

Financeiro Banco
Conglomerado 

Financeiro
Títulos patrimoniais:
Gávea Golf and Country Club - 150 - 150
(-) Provisão para perda com títulos patrimoniais - (150) - (150)
Galgo Sistemas de Informações S.A. (a)- -  1.752 -  1.752
(-) Provisão para redução ao valor recuperável - (152) -  (152)
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financei-
ros e de Capitais - Anbima - 6 - 6
Total - 1.606 - 1.606
(a) O investimento no projeto Galgo correspondia a um condomínio, onde 14 instituições do mercado financeiro e de 
capitais participaram, com a finalidade de desenvolver um sistema que integre as instituições financeiras, padronizando 
e centralizando a transferência de informação entre as prestadoras de serviço de administração de recursos, controla-
doria, custódia, distribuição e negociação de ativos, de maneira ágil e confiável. Em dezembro de 2015 foi deliberada a 
constituição de uma empresa, denominada Galgo S.A., para receber e operacionalizar tal sistema, sendo definido um 
valor de integralização das ações definido pelo laudo de avaliação do sistema Galgo. Em Assembleia Geral de Consti-
tuição realizada em 1º de julho de 2016 foi deliberada a constituição da sociedade Galgo Sistemas de Informações S.A., 
e aprovada integralização e subscrição do capital social em moeda corrente nacional, no montante de R$280 para cada 
condômino, o qual foi integralizado pela Distribuidora em 24 de junho de 2016. Em ato contínuo foi realizada Assembleia 
Geral Extraordinária para aprovar o aumento de capital social da sociedade, o qual foi subscrito e integralizado na mes-
ma data, pelo valor apurado no laudo de avaliação do sistema Galgo, no montante de R$22.083, cuja participação da 
Distribuidora equivale a R$1.752 (6,6667%). Em fevereiro de 2017, foi emitido um novo laudo de avaliação do Sistema 
Galgo e com base nessa avaliação foi reconhecido uma despesa por impairment no montante de R$ 152. Em fevereiro 
de 2019, foi divulgado através de um memorando da Adminsitração o posicioanamento da Diretoria da Galgo Sistema 
quanto a avaliação do indicativo de impairtment. Assim como em 2017, o posicionamento da Diretoria da GALGO S.A. 
informa  que não há indicativo de “impairment” do Sistema Galgo para companhia em 31 de dezembro de 2018. 12 Imobi-
lizado de uso: A composição do imobilizado de uso, líquido das depreciações acumuladas e perdas de redução ao valor 
recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, está assim apresentada:
 Banco
 2018

Taxa 
a.a

Custo 
inicial

Adi-
ções Baixa

Transfe-
rência (+) 

/ (-)
Custo 

final

Deprecia-
ção acu-
mulada

Depre-
ciação 

Período
Saldo 
Final

Instalações 10%  174 - - -  174  (72)  (18)  84 
Móveis e Equipamentos 10%  37 - - -  37  (28)  (4)  5 
Sistema de processamento 
de dados 20%  930 - -  930  (811)  (51)  68 
Total  1.141 - - -  1.141  (911)  (73)  157 

BNY Mellon Banco S.A.
CNPJ nº 42.272.526/0001-70

 Banco
 2017

Taxa 
a.a

Custo 
inicial

Adi-
ções Baixa

Transfe-
rência (+) 

/ (-)
Custo 

final

Deprecia-
ção acu-
mulada

Depre-
ciação 

Período
Saldo 
Final

Instalações 10%  174 - - -  174  (55)  (17)  102 
Móveis e Equipamentos 10%  37 - - -  37  (23)  (5)  9 
Sistema de processamento 
de dados 20%  930 - - -  930  (589)  (222)  119 
Total  1.141 - - -  1.141  (667)  (244)  230 

Conglomerado Financeiro
  2018

 
Taxa 

a.a
Custo 
inicial

Adi-
ções Baixa 

Transfe-
rência (+) 

/ (-)
Custo 

final

Deprecia-
ção acu-
mulada

Deprecia-
ção Exercí-

cio (a)
Saldo 
Final

Instalações 10%  12.323  - 
 

(2.968)  469  9.824  (9.111)  2.017  2.730 
Moveis e Equipamentos 10%  7.326  -  (395)  505  7.436  (5.591)  (426)  1.419 
Equipamentos 20%  4.007  -  -  1.531  5.538  (1.683)  (700)  3.155 
Sistema de processamento 
de dados 20%  24.446  -  (605)  655  24.496  (20.783)  (1.209)  2.504 
Veículos 20%  1.199  -  -  -  1.199  (399)  (240)  560 
Ativo Fixo em Curso -  630  3.623 -  (3.160)  1.093  -  -  1.093 

Total  49.931  3.623 
 

(3.968)  -  49.586  (37.567)  (558)  11.461 
 Conglomerado Financeiro

  2017

 
Taxa 

a.a
Custo 
inicial

Adi-
ções Baixa 

Transfe-
rência (+) 

/ (-)
Custo 

final

Deprecia-
ção acu-
mulada

Deprecia-
ção Exercí-

cio (a)
Saldo 
Final

Instalações 10%  11.433  -  (512)  1.402  12.323  (8.632)  (479)  3.212 
Moveis e Equipamentos 10%  7.326  -  (142)  142  7.326  (4.867)  (724)  1.735 
Equipamentos 20%  2.365  -  (47)  1.689  4.007  (1.388)  (295)  2.324 
Sistema de processamento 
de dados 20%  23.571  -  (205)  1.080  24.446  (18.854)  (1.929)  3.663 
Veículos 20%  959  -  (260)  500  1.199  (337)  (62)  800 
Ativo Fixo em Curso -  631  4.853  (33)  (4.821)  630  -  -  630 
Total  46.285  4.853 (1.199)  (8)  49.931  (34.078)  (3.489)  12.364 
(a) No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foi registrado o montante de R$ 4.441 referente a depreciação do exercício 
e R$ 3.883 referente a baixa de bens totalmente depreciados. Em dezembro de 2017, foi registrado o montante de R$ 4.549 
referente a depreciação do exercício e R$ 1.060 referente a baixa de bens totalmente depreciados. Os valores contábeis dos 
ativos imobilizados das empresas do Conglomerado Financeiro foram avaliados pela Administração para fins de apresentação 
das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018 e 2017 e não houve indicação de redução ao valor recuperável 
(impairment). 13 Ativo intangível: A composição do ativo intangível, líquido das amortizações acumuladas e perdas de redução 
ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, está assim apresentada:

 Banco
 2018

 
Taxa 

a.a
Custo 
inicial

Adi-
ções Baixa 

Transferên-
cia (+) / (-)

Custo 
final

Amortiza-
ção acu-
mulada

Amor-
tização 
período

Saldo 
Final

Software 20% 972 - - - 972 (899) (73) -
Total 972 - - - 972 (899) (73) -

 Banco
 2017

 
Taxa 

a.a
Custo 
inicial

Adi-
ções Baixa 

Transferên-
cia (+) / (-)

Custo 
final

Amortiza-
ção acu-
mulada

Amor-
tização 
período

Saldo 
Final

Software 20% 972 - - - 972 (706) (193) 73
Total 972 - - - 972 (706) (193) 73
  Conglomerado Financeiro
  2018

 
Taxa 

a.a
Custo 
inicial

Adi-
ções Baixa 

Transferên-
cia (+) / (-)

Custo 
final

Amortiza-
ção acu-
mulada

Amor-
tização 

Período
Saldo 
Final

Software 20% 11.517 - - 3 11.520 (8.362) (1.057) 2.101
Ativo Intangível em Curso 4 141 - (3) 142 - - 142
Total  11.521 141 - - 11.662 (8.362) (1.057) 2.243
  Conglomerado Financeiro
  2017

 
Taxa 

a.a
Custo 
inicial

Adi-
ções Baixa 

Transferên-
cia (+) / (-)

Custo 
final

Amortiza-
ção acu-
mulada

Amor-
tização 
período

Saldo 
Final

Software 20% 9.299 - - 2.218 11.517 (7.031) (1.331) 3.155
Ativo Intangível em Curso 1.964 268 (10) (2.218) 4 - - 4
Total  11.263 268 (10) - 11.521 (7.031) (1.331) 3.159
Os valores contábeis dos ativos intangíveis da Distribuidora foram avaliados pela Administração para fins de apre-
sentação das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018 e 2017, e não houve indicação de redução 
ao valor recuperável (impairment). 14 Depósitos: 

2018 2017

Banco
Conglomera-

do Financeiro Banco
Conglomera-

do Financeiro
Depósitos à vista 68.974 68.630 63.135 62.945
Captações no mercado aberto - - 20.009 20.009

68.974 68.030 83.144 82.954
15 Outras obrigações: O saldo de outras obrigações, apresentado no balanço em 31 de dezembro de 2018 e 2017, 
para o Banco e o Conglomerado Financeiro, é composto pelas seguintes rubricas de contas:
a. Sociais e estatutárias 2018 2017

 Banco
Conglomera-

do Financeiro Banco
Conglomera-

do Financeiro
Dividendos a pagar 201 201 62 62
Provisão para participação nos lucros e Gratificações a pagar 766 14.658 1.507 16.540
Gratificação diretoria (Nota Explicativa nº 27) 1.881 4.169 6.348 13.381
Total 2.848 19.028 7.917 29.983
Passivo circulante 2.848 19.028 4.960 23.774
Passivo não circulante - - 2.957 6.209
b. Fiscais e previdenciárias 2018 2017

 Banco
Conglomerado 

Financeiro Banco
Conglomerado 

Financeiro
Imposto de renda e contribuição social (Nota Explicativa nº 16)  17.776 22.616  9.294 9.755
Imposto de Renda Retido na Fonte - Funcionários 338 1.668 284 1.516
INSS e FGTS a recolher  2.534 10.610  2.700 11.688
ISS, PIS e COFINS a recolher 701 1.994 454 1.465
Previdência privada - Passivo atuarial  - 1.591  - 821
Outros impostos e contribuições a recolher 58 144 99 229
Total 21.407 38.623 12.831 25.474
c. Diversas 2018 2017

Banco
Conglomerado 

Financeiro Banco
Conglomerado 

Financeiro
Salários e encargos a pagar 1.651 9.787 1.295 8.196
Fundos encerrados e transferidos (c1) - 1.389 - 1.955
Contas a pagar (c2) 359 2.963 197 6.703
Contas a pagar - empresas do grupo no exterior (c3) - 111 1 93
Contas a pagar - empresas do grupo no país (c4) 623 - 636 -
Fundos ativos (c5) - 178 - 404
Provisão para contingência (Nota 24) 153 44.259 - 29.066
Provisão auditoria e publicação 240 478 211 422
Provisão multa CVM (c6) - 2.564 - 2.434
Outras obrigações 3 15 8 24
Total 3.029 61.744 2.348 49.297
Passivo circulante 2.876 17.485 2.348 20.231
Passivo não circulante 153 44.259 - 29.066
(c1) Referem-se a valores recebidos dos fundos encerrados e transferidos para que as empresas do Conglome-
rado Financeiro possam realizar pagamentos remanescentes referentes às despesas dos fundos (auditoria exter-
na, jurídico, CETIP, entre outras despesas). (c2) Referem-se às despesas operacionais das empresas do Con-
glomerado Financeiro com diversos fornecedores de serviços. (c3) Referem-se a valores a pagar para Empresas 
do grupo BNY Mellon no exterior referente ao rateio de despesas do grupo que precisam ser reconhecidas no 
resultado da Distribuidora e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são consideradas despesas indedutíveis. (c4) 
Valores a pagar de Empresas do grupo BNY Mellon Brasil, referentes ao rateio de custo e despesas administra-
tivas do grupo, que são reconhecidas no resultado das empresas do conglomertado financeiro e pagas mensal-
mente, conforme descrito na Nota Explicativa nº 27. (c5) Referem-se a valores recebidos, de forma antecipada, 
dos fundos administrados pela Distribuidora, para liquidação futura de algumas despesas dos fundos, como au-
ditoria externa, jurídico, cartório, entre outras despesas, cujas faturas ainda não foram emitidas pelos respecti-
vos prestadores de serviço. (c6) Referem-se a multas aplicadas pela CVM pelo atraso no envio de informações 
periódicas à CVM dos fundos de investimento administrados pela Distribuidora.16 Imposto de renda e contri-
buição social: As conciliações entre os valores apurados conforme alíquotas fiscais e os valores registrados no 
resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 podem ser resumidas da seguinte forma:

Banco Conglomerado Financeiro
 Imposto de Renda Contribuição Social Imposto de Renda Contribuição Social
 2º Semestre 2018 2017 2º Semestre 2018 2017 2º Se-mestre 2018 2017 2º Se-mestre 2018 2017
Lucro/(prejuízo) antes da tributação sobre o lucro e participações 27.664 40.531 16.527 27.664 40.531 16.527 26.224 40.611 (20.098) 26.224 40.611 (20.098)
Participações de administradores e empregados no lucro 44 (391) (460) 44 (391) (460) 44 (391) (460) 44 (391) (460)
Lucro/(prejuízo) antes da tributação sobre o lucro 27.708 40.140 16.067 27.708 40.140 16.067 26.268 40.220 (20.558) 26.268 40.220 (20.558)
Adições/(exclusões) permanentes 1.665 3.838 4.498 1.665 3.838 4.498 6.040 14.683 16.565 5.659 12.200 12.504
Adições/(exclusões) temporárias 202 3.583 427 202 3.583 427 15.493 23.709 23.738 15.493 23.709 23.738
Adições/(exclusões) temporárias - participação nos lucros e 
gratificações 849 (925) (587) (2.071) (5.394) (731) 6.836 (5.956) 8.605 4.251 (11.584) 9.502
Adições/(exclusões) permanentes - participação nos lucros e 
gratificações (2.919) (1.295) 2.667 - - - (2.919) (1.295) 2.667 - - -
Exclusões temporárias – Outras (2.820) (3.238) (376) (2.820) (3.238) (376) (6.632) (9.388) (5.673) (6.632) (9.388) (5.673)
Exclusões permanentes - Outras - - - - - - (2.118) (2.118) - (2.118) (2.118) -
Exclusões permanentes - Outras - Equivalência patrimonial - - - - - - (85) (152) 189 (85) (152) 189
Base de cálculo do IR e CS 24.685 42.103 22.696 24.684 38.929 19.885 42.883 59.703 25.533 42.836 52.887 19.702
Compensação de prejuízos fiscais de exercício anterior - - - - - - (5.460) (5.280) (2.973) (5.446) (4.187) -
Base de cálculo do IR e CS após compensação do prejuizo fiscal 24.685 42.103 22.696 24.684 38.929 19.885 37.423 54.423 22.560 37.390 48.701 19.702
Alíquota fiscal conforme (Nota Explicativa 4.q) 25% 25%  25% 20% 20% 20% 25% 25%  25% 20% 20% 20%
Imposto de renda e contribuição social apurados 6.159 10.502 5.650 4.937 7.786 3.977 9.214 13.557 6.123 6.891 9.740 3.977
Deduções por incentivo fiscal (412) (511) (333) - - - (582) (681) (345) - - -
Imposto de renda e contribuição social no resultado do semestre/
exercícios 5.747 9.991 5.317 4.937 7.786 3.977 8.632 12.876 5.778 6.891 9.740 3.977
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a. Créditos tributários - A movimentação dos créditos tributários oriundos
de prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças
temporárias, bem como da provisão para impostos diferidos sobre diferenças
temporárias, pode ser assim demonstrada:
Banco 2018

Saldo no início 
do exercício

Consti-
tuição

Reali-
zação

Saldo no final 
do exercício

Diferenças temporárias 3.147 2.568 (3.722) 1.993
 Total crédito tributário 3.147 2.568 (3.722) 1.993

2017
Saldo no início 

do exercício
Consti-
tuição

Reali-
zação

Saldo no final 
do exercício

Diferenças temporárias 3.420 2.566 (2.839) 3.147
 Total crédito tributário 3.420 2.566 (2.839) 3.147
Conglomerado Financeiro 2018

Saldo no início 
do exercício

Consti-
tuição

Reali-
zação

Saldo no final 
do exercício

Diferenças temporárias (a) 6.563 2.568  (7.138) 1.993
Total crédito tributário 6.563 2.568 (7.138) 1.993
Provisão para impostos di-
feridos (b) 548 426 - 974

2017
Saldo no início 

do exercício
Consti-
tuição

Reali-
zação

Saldo no final 
do exercício

Diferenças temporárias (a) 3.420 5.982 (2.839) 6.563
 Total crédito tributário 3.420 5.982 (2.839) 6.563
Provisão para impostos di-
feridos (b) 659 55 (166) 548
(a) Diante da adesão ao PERT pela DTVM e da constituição do crédito tributário
no 2º semestre de 2017, em janeiro do ano corrente foi realizado a liquidação
através da reversão do crédito tributário, se valendo da opção da utilização dos
créditos por meio do Prejuízo Fiscal do IRPJ e da Base de Cálculo Negativa
da CSLL, permitidos pela Lei 13.496/17 que instituiu o PERT. (b) Refere-se
à provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos sobre ava-
liação atuarial. Conforme estudo técnico realizado, devidamente aprovado
em Ata de Reunião de Diretoria, as empresas do Conglomerado Financeiro
têm a expectativa de realizar os créditos tributário em até dez anos, conforme
estabelecido na Resolução do Banco Central nº 3.059 de 20 de dezembro
de 2002. O saldo de R$ 1.993 de crédito tributário será realizado até 2019.
17 Patrimônio líquido: a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2018 e 2017,
o capital social subscrito e integralizado está representado conforme abaixo:

2018 2017
BNY Mellon Banco S.A. 936.068 936.068 Ações
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. 83.809.737 83.809.737 Ações
A BNY Mellon Participações Ltda. detém aproximadamente 100% das ações 
do Banco e da Distribuidora. Os acionistas do BNY Mellon Banco e da BNY 
Mellon DTVM deliberaram através de Assembléia Geral Extraordinária reali-
zada em 3 de março de 2017, o aumento de capital no valor de R$ 46.380 e R$ 
170.060, respectivamente. Tendo em vista o referido aumento, o capital social 
da companhia passou a ser de R$ 72.378 e R$ 225.245. A aprovação do Banco 
Central do Brasil para o aumento de capital do Banco e da Distribuidora ocorreu 
respectivamente nos dias 16 de março e 22 de março de 2017, sendo publicados 
no Diário Oficial nos dias 21 de março e 24 de março de 2017, respectivamen-
te. b. Reserva de capital - A reserva de capital foi constituída com os valores 
referentes ao plano de pagamento baseado em ações, reconhecido em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017 pelas empresas do Conglomerado Financeiro que 
fazem parte do programa de remuneração global de executivos e profissionais 
do BNY Mellon Corporation. Essa Empresa possui planos de incentivo de lon-
go prazo que preveem a emissão de ações restritas, opção de ações e outras 
premiações com base em ações, que incluem funcionários e executivos das 
empresas do Conglomerado Financeiro no Brasil. Veja Nota Explicativa nº 18. 
c. Reserva legal - É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em
cada balanço nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76 até o limite de 20% do
capital social. d. Reserva de lucros - É constituída com o saldo remanescente 
do lucro líquido do exercício após destinações estabelecidas no estatuto social 
das empresas do Conglomerado Financeiro, baseada na proposta da Direto-
ria, aprovada em Assembleia Geral. e. Ajuste de avaliação patrimonial - A
reserva para ajuste de avaliação patrimonial representa as variações líquidas 
acumuladas do valor justo de títulos e valores mobiliários disponíveis para
venda até que os investimentos sejam desreconhecidos ou sofram perda por
redução no valor recuperável (impairment). Os valores registrados em ajustes 
de avaliação patrimonial são reclassificados para o resultado dos exercícios
quando da alienação dos ativos a que elas se referem. f. Dividendos - De
acordo com o estatuto social das empresas do Conglomerado Financeiro, os
acionistas fazem jus a dividendo mínimo obrigatório de 1% do lucro líquido do
exercício, quando aplicável, apurado nos termos da lei. As distribuições são
aprovadas em reuniões dos acionistas, quando convocadas para este fim.
18 Transação de pagamentos em ações: Como parte do programa de re-
muneração global de executivos e profissionais, o BNY Mellon Corporation
possui planos de incentivo de longo prazo que preveem a emissão de ações
restritas, opção de ações e outras premiações com base em ações, que incluem 
executivos e funcionários do Banco e da Distribuidora no Brasil. Conforme a
Resolução nº 3.989/11 do BACEN, que determina que as instituições financei-
ras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
devem observar o Pronunciamento Técnico CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado
em Ações. O Banco e a Distribuidora reconheceram no resultado no exercício
findo em 31 de dezembro de 2018 o montante de R$ 3.499 e R$ 877 (R$ 4.283
e R$ 3.750 respectivamente em 31 de dezembro de 2017), no grupo de “Des-
pesas de pessoal” (Nota Explicativa nº 21). As ações restritas são emitidas a
valor justo na data de atribuição a executivos e funcionários da Distribuidora
e, geralmente, são exercíveis entre três e cinco anos a partir da data de sua
emissão. Parte dessas ações é atualizada pelo valor justo de mercado na data
de fechamento de cada trimestre até o momento de seu exercício. As ações
não possuem direito a voto, e só podem ser vendidas por opção do empregado, 
à BNY Mellon Corporation a um preço baseado geralmente no valor justo no
momento da recompra. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
foram concedidas para o Conglomerado Financeiro 27.685 ações restritas do
BNY Mellon Corporation ao preço unitário de exercício de US$ 58,18 e US$ 53,93.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foram concedidas 26.092 ao
preço unitário de exercício de US$ 47,07. Em 31 de dezembro de 2018, o preço
unitário de fechamento das ações do BNY Mellon Corporation na NYSE - New
York Stock Exchange é de US$ 47,07 (em 31 de dezembro de 2017, US$ 53,86).
19 Receitas e despesas da intermediação financeira:

Banco
Conglomerado 

Financeiro
2º se-

mestre Exercício
2º se-

mestre Exercício
2018 2018 2017 2018 2018 2017

Compromissadas - 
Intermediação (a) 1.650 2.963 2.113 1.650 2.963 2.122 
Compromissadas – Selic 3.626 6.477 5.818 5.483 9.100 13.840 
Títulos e valores Mobiliários 2.739 5.440 6.539 6.942 14.658 12.861 
Fundos de Investimento 126 178 - 126 178 -
Fundo Garantidor de Crédito (75) (117) (97) (75) (117) (97)
Total 8.066 14.941 14.373 14.126 26.782 28.726
Referem-se aos rendimentos líquidos auferidos, com base na taxa de re-
muneração das aplicações em títulos e valores mobiliários e das operações 
compromissadas, reconhecidos no resultado na rubrica de “Resultado bruto 
da intermediação financeira”. (a) O Banco e a Distribuidora, por meio de 
sua conta de intermediação (Broker) no Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia - SELIC, realizam a intermediação de operações compromissadas 
entre os fundos e bancos múltiplos de primeira linha, recebendo como re-
muneração a diferença entre as taxas praticadas entre as partes (spread). 
20 Receitas de prestação de serviços: O Banco presta serviços de custódia 
de títulos e valores mobiliários, apurando receitas com base em um valor fixo 
ou percentual variável, definido contratualmente, sobre o valor do patrimônio 
líquido dos fundos de investimento cujos ativos são custodiados pelo Banco e 
também receita referente à cobrança de tarifa bancária. As referidas receitas 
estão apresentadas nas rubricas “Serviços de custódia” e “Tarifa bancária”. 
Adicionalmente, o Banco apura receita de prestação de serviços referentes ao 
reembolso de despesas operacionais pago periodicamente pelo The Bank of 
New York Mellon e aos serviços prestados aos clientes do The Bank of New 
York Mellon. Essa receita está apresentada abaixo na rubrica “Rendas de 
assessoria técnica”. A Distribuidora é administradora de fundos e carteiras de 
investimento cujos contratos de prestação de serviços foram firmados com os 
respectivos gestores e também presta serviços de administração de carteiras 
de investimentos de companhias abertas, serviços de controladoria para fundos 
internacionais e outros. A receita auferida com a prestação desses serviços 
é calculada sobre percentual definido em contrato, da taxa de administração 
prevista em todo e qualquer regulamento de fundo de investimento, clube 
de investimento e/ou carteira de investimento. O total de recursos adminis-
trados em 31 de dezembro 2018 monta a R$ 356.737.533 (R$ 263.941.241 
em 31 de dezembro de 2017). Este montante refere-se ao somatório dos 
patrimônios líquidos dos fundos e carteiras administradas, sem a elimina-
ção dos seus investimentos em outros fundos ou carteiras administradas. A 
composição das receitas com prestação de serviços nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 pode ser resumida da seguinte forma: 

Banco
Conglomerado Finan-

ceiro
2º se-

mestre Exercício
2º se- 

mestre Exercício
2018 2018 2017 2018 2018 2017

Taxa de administração de 
fundos de investimento - - - 70.033 131.993 104.210
Controladoria de fundos in-
ternacionais - - - 5.349 11.080  10.825
Taxa de administração de 
carteiras - - - 4.589  6.459  7.116
Agenciamento e interme-
diação de títulos - Corporate 
Trust - - - - 10  371 
Receita de repasse a Distri-
buidores - Rebate - - - -  - 2
Serviços de representação 
legal - - - 1.554 3.638  3.753
Agenciamento e intermedia-
ção de Títulos - - - 914 1.802  2.466 
Receita com exportação de 
serviços - - -  648 2.271  2.633 
Rendas de assessoria téc-
nica  2.610 5.238 5.829  2.610  5.238  5.829 
Serviços de custódia  27.557 50.263 30.339 27.557 50.263  30.339 
Tarifa Bancária  2.096 3.857 2.789 2.093  3.851  2.783 
Outros serviços 1.371 3.115 1.806 5.820 10.824  3.969 
Total 33.634 62.473 40.763 121.167 227.429 174.296

21 Despesas de pessoal
Banco Conglomerado Financeiro 

2º se-
mestre Exercício

2º se-
mestre Exercício

2018 2018 2017 2018 2018 2017
Proventos (4.818) (9.325) (8.319) (30.808) (60.938) (57.106)
Gratificação 
Funcionários (1.209) (2.045) (1.823) (8.769) (13.268) (16.683)
Gratificação Diretoria 2.919 2.873 (1.583) 6.123  5.578 (4.528)
Benefícios a 
empregados (920) (1.843) (1.975) (7.805) (15.017) (15.010)
Encargos sociais (2.476) (5.356) (4.927) (15.400) (29.223) (31.606)
Despesa relacionada a 
plano de contribuição 
definido (Nota 25) (294) (568) (502) (1.799)  (3.526) (3.141)
Despesa relacionada 
a plano de benefício 
definido (Nota 25) - - - (144) (288) (400)
Transações de 
pagamento baseado 
em ações (Nota 18) (1.317) (3.499) (4.283) (7) (4.376) (8.032)
Contrato de rateio de 
custos e despesas de 
pessoal (a) (1.949) (2.734) (1.835) 1.632  5.716 5.749
Outras despesas (50) (93) (94) (419)  (795) (782)
Total (10.114) (22.590) (25.341) (57.396) (116.137) (131.539)
(a) Valores a (pagar)/receber de Empresas do grupo BNY Mellon no Brasil, refe-
rentes ao rateio e despesas administrativas do grupo, que são reconhecidas no
resultado das empresas do Conglomerado Financeiros e pagas mensalmente,
conforme descrito na Nota Explicativa nº 27.
22 Outras despesas administrativas

Banco
Conglomerado 

Financeiro
2º semes-

tre Exercício
2º se-

mestre Exercício
2018 2018 2017 2018 2018 2017

Processamento de 
dados (1.764) (2.963) (2.662) (10.077) (17.291) (15.498)
Despesa de repasse a 
Distribuidores - Rebate - - - (11) (148) (147)
Serviços Financeiros (503) (1.084) (1.273) (2.273) (4.657) (4.815)
Depreciação e amor-
tização (47) (145) (437) (2.636) (5.497) (5.880)
Serviços de terceiros (89) (176) (133) (2.955) (5.522) (5.262)
Serviços técnicos es-
pecializados (303) (476) (519) (4.322) (8.584) (5.481)
Comunicações (12) (14) (15) (398) (833) (588)
Provisão de Contin-
gências (28) (237) - (13.270) (15.770) (18.776)
Viagens no país/ex-
terior (264) (598) (578) (710) (1.570) (1.471)
Transporte (46) (78) (42) (461) (797) (612)
Provisão multa CVM - - - (122) (143) (260)
Manutenção e conser-
vação de bens - - - (957) (1.665) (1.853)
Água, energia e gás - - - (798) (1.582) (1.581)
Contribuições filantró-
picas (354) (354) (196) (480) (490) (263)
Promoções e relações 
públicas (37) (73) (46) (216) (328) (219)
Propaganda e publi-
cidade (16) (45) (58) (291) (434) (583)
Aluguéis (2) (6) (14) (2.251) (5.909) (7.719)
Material - (1) (2) (111) (206) (161)
Contrato de rateio de 
custos e despesas de 
pessoal (a) (836) (1.771) (2.085) 229 266 159
Outras (370) (754) (654) (2.809) (5.080) (4.065)
Total (4.671) (8.775) (8.714) (44.919) (76.240) (75.075)
(a) Valores a (pagar)/receber de Empresas do grupo BNY Mellon no Brasil, refe-
rentes ao rateio e despesas administrativas do grupo, que são reconhecidas no
resultado das empresas do Conglomerado Financeiros e pagas mensalmente,
conforme descrito na Nota Explicativa nº 27.
23. Outras receitas/(despesas) operacionais

Banco
Conglomerado 

Financeiro
2º  

semestre  Exercício
2º  

semestre Exercício
2018 2018 2017 2018 2018 2017

Despesas corporativas 
internacionais (a) (7) (11) (11) (647) (1.302) (675)
Despesas gerais com 
fundos Administrados (b) (370) (950) (33) (831) (1.630) (311)
Resultado líquido de 
variação cambial 4 184 (90) (147) 378 (200)
Reversão/(provisão) para 
credores de liquidação 
duvidosa 2.863 5 (8) 3.117 37 (170)
Reversão/(provisão) de 
Contingencias e Processos - - - - - 908
Perda no recebimento de 
crédito (c) (45) (55) (57) (3.199) (5.248) (1.683)
Outras despesas 
operacionais (13) (21) (3) (94) (128) (48)
Outras receitas 
operacionais (d) 1.869 1.869 - 5.001 5.343 677
 Total 4.301 1.021 (202) 3.200 (2.550) (1.502)
(a) Referem-se a despesas pagas para Empresas do Grupo BNY Mellon no
exterior, referentes ao rateio de despesas do grupo, reconhecidas no resulta-
do das empresas do Conglomerado Financeiro e pagas periodicamente. Para
fins fiscais, são consideradas despesas indedutíveis. (b) Referem-se a custos
gerados pelos fundos de investimento administrados pela Distribuidora. (c)
Referem-se a perda no recebimento de taxa de administração e despesas ad-
ministrativas de fundos, que na avaliação da Distribuidora existe baixa expec-
tativa de realização em função da iliquidez dos ativos integrantes das carteiras
desses fundos. (d) Referem-se, principalmente, ao ressarcimento de despesas
de Fundos e recuperação de créditos baixados como prejuízo da Distribuidora.
24. Contingências: a. Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis - Prová-
veis - Em conformidade com o CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e
ativos contingentes, aprovado pela resolução do CMN nº 3.823/2009, o Con-
glomerado Financeiro constitui provisão para contingencias trabalhistas, cíveis
e fiscais com risco de perda provável. Movimentação das provisões para
contingências trabalhistas, fiscais e cíveis, classificadas como prováveis:

 2º Semestre 
de 2018 2018 2017

Demandas Trabalhistas
 Saldo Inicial 12.597 11.402 333
Constituição 1.122 1.377 11.882
Reversão da provisão (244) (244) (901)
Atualização monetária 1.148 2.088 425
Baixa por pagamento (304) (304) (337)
 Saldo final 14.319 14.319 11.402
Demandas Fiscais
 Saldo inicial 2.104 2.104 3.913
Constituição - - -
Reversão da provisão - - (1.874)
Atualização monetária - - 65
 Saldo final (1) 2.104 2.104 2.104
Demandas Cíveis
 Saldo Inicial 16.771 15.560 8.132
Constituição 10.000 10.250 701
Reversão da Provisão (1.535) (1.554) -
Atualização das Causas 2.599 3.579 7.327
Baixa por pagamento - - (600)
 Saldo final (2) (3) 27.835 27.835 15.560
Total das demandas Trabalhistas, 
Fiscais e Cíveis 44.258 44.258 29.065
(1) A Distribuidora vem discutindo judicialmente a inconstitucionalidade da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e pleiteia
calcular e recolher a COFINS sobre o efetivo faturamento, cujo conceito cons-
ta no artigo 2º da Lei Complementar (LC) nº 70/1991, afastando-se, assim, a
ampliação da base de cálculo pretendida pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei
nº 9.718/1998. Baseado na opinião dos assessores jurídicos, o valor está to-
talmente provisionado e em 31 de dezembro de 2018 corresponde a R$ 2.104
(R$ 2.104 em 31 de dezembro de 2017), registrado na conta de provisão para
contingências. Por decisão judicial, a partir de janeiro de 2010, foram realiza-
dos depósitos judiciais correspondentes a esse processo e o saldo em 31 de
dezembro de 2018 totaliza R$ 2.141 (R$ 2.141 em 31 de dezembro de 2017),
conforme Nota Explicativa nº 7. Devido à mudança da base de cálculo trazida
pela Lei nº 12.973, a partir do fato gerador de janeiro de 2016, a Distribuidora
deixou de realizar o depósito judicial referente à ação judicial da COFINS, e com
isso o recolhimento passou a ser feito por meio do DARF, correspondendo a
100% do valor apurado da COFINS. A Distribuidora e a sua subsidiaría aderiram
ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela Lei
nº 13.496, de 24 de outubro de 2017, pondo fim a processos administrativos
tributários que, no exercício anterior estavam em andamento. Para alguns deles, 
havia sido constituída provisão. (2) A Distribuidora é Ré em duas ações cíveis,
nas quais os autores pretendem indenização pelas perdas sofridas em fundos
de investimento administrados pela Distribuidora. Foram proferidas sentenças
em ambas as ações acolhendo em parte os pedidos autorais para determinar a
condenação solidária da gestora e da Distribuidora ao pagamento de quantias
que, atualizadas até 31.12.2018, equivalem a aproximadamente R$ 15.173
e R$ 535 respectivamente. Foram interpostos recursos, ainda pendentes de
julgamento. (3) Considerando o seu papel de administrador fiduciário de fundos
de investimento, a Distribuidora foi incluída como Acusada em processos admi-
nistrativos sancionadores instaurados por órgãos reguladores, a maioria deles 
discutindo o seu dever de supervisionar os demais prestadores de serviço dos 
fundos sob administração. Houve algumas condenações, estando a maioria de-
las sujeita à revisão pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
b. Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis – Possíveis - As contingencias 
classificadas com risco possível são dispensadas de constituição de provisão 

com base no CPC 25- Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, 
aprovado pela Resolução CMN nº 3.823/2009. Para fins de apresentação, as 
informações a seguir levam em consideração as seguintes situações: b.1. Pro-
cessos de maior relevância e b.2. Outros processos: b.1. Processos de maior 
relevância - Postalis - Em 08.08.2014, o Instituto de Seguridade Social dos 
Correios e Telégrafos (“Postalis”) ajuizou ação ordinária contra a BNY Mellon 
DTVM e Fabrizio Dulcetti Neves (“Sr. Fabrizio”, em conjunto com a BNY Mellon 
DTVM, denominados “Réus”), sócio controlador da Atlântica Administradora de 
Recursos Ltda. (“Atlântica”), em razão de supostos prejuízos, lucros cessantes 
e/ou danos emergentes sofridos pelo Brasil Sovereign II Fundo de Investimento 
em Dívida Externa (“Brasil Sovereign II”). Na mesma data, o Postalis solicitou 
liminarmente o bloqueio judicial de parte do valor do pedido. Em 21.08.2014, o 
pedido liminar foi deferido, tendo sido implementado o bloqueio em 22.08.2014. 
O bloqueio foi posteriormente substituído por carta de fiança bancária, contratada 
junto ao Banco Bradesco, e garantida pela controladora final da Distribuidora, 
para a qual são pagos trimestralmente valores relativos à comissão de fiança, 
conforme nota explicativa n° 24. Em 12.03.2015, o Postalis ajuizou outra ação 
contra a Distribuidora e contra outros Réus no Rio de Janeiro. Em 14.12.2015, 
foi ajuizada uma ação, em São Paulo, pela Associação dos Profissionais dos 
Correios (“ADCAP”) contra a Distribuidora e outros Réus. Essa ação foi extinta 
sem julgamento do mérito em 20.03.2017 e, no momento, aguarda-se o julga-
mento do recurso de apelação interposto pela Autora. Em 17.12.2015, o Postalis 
ajuizou outras três ações no Rio de Janeiro contra a Distribuidora, relacionadas 
a investimentos em outros fundos sob administração. Em 04.02.2016, o Postalis 
ajuizou ação em Brasília, alegando ter sofrido perdas em alguns outros fundos 
de investimento. Essa ação foi remetida à Justiça Federal de São Paulo, por ter 
havido declínio de competência, tendo sido posteriormente remetida à Justiça 
Federal de Brasília. Em 05.04.2017, o Tribunal de Contas da União (“TCU”) 
proferiu decisão de indisponibilidade de bens da Distribuidora no valor de 
R$556.188.480,84, no contexto de investigação relacionada ao Postalis. Em 
10.04.2017, a Distribuidora impetrou mandado de segurança no Supremo Tribu-
nal Federal, tendo obtido liminar de suspensão da decisão de indisponibilidade. 
Em 16.01.2018, o Ministério Público Federal ajuizou ação judicial perante a Jus-
tiça Federal em São Paulo, com vistas a obter a condenação da Distribuidora por 
prejuízos sofridos pelo Postalis. Tal ação foi extinta, sem julgamento do mérito, 
estando pendentes de julgamento recursos de apelação. Considerando que os 
pedidos formulados são ilíquidos e que os processos ainda estão em fase inicial, 
não foi possível determinar os montantes possíveis de perda. Além disso, há 
inquéritos e processos administrativos em curso na CVM e no Banco Central 
tratando de tais assuntos. Silverado - A Distribuidora é a administradora do 
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum 
(“Fundo Silverado”). Em 02.06.2016, o Fundo Silverado ajuizou ação contra a 
Distribuidora e contra o Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão, na condição de 
custodiante, e a Silverado Gestão e Investimentos Ltda., na condição de gestora, 
sob a alegação de que todos teriam falhado no cumprimento de seus respectivos 
deveres e que, portanto, seriam solidariamente responsáveis pela indenização 
de supostas perdas sofridas pelo Fundo Silverado. CEEE - Em 23.06.2016, o 
BNY Mellon Sul Energia FIC FIM (“Fundo Sul Energia”), cujo quotista exclusivo 
é a Fundação CEEE de Seguridade Social - Eletroceee (“CEEE”), ajuizou ação 
de indenização contra a Distribuidora, sob a alegação de que a mesma não 
teria cumprido os deveres inerentes à sua condição de administradora, no que 
diz respeito a dois investimentos realizados pelo Fundo Sul Energia. O valor 
histórico do pedido principal formulado é de R$ 48.526.IGPREV - Em 18.06.2015, 
o Ministério Público do Estado de Tocantins ajuizou quatro ações contra a
Distribuidora, na condição de administradora dos Fundos FI Diferencial RF LP
(“Fundo Diferencial”), Adinvest Top FI RF (“Fundo Adinvest”), Totem FI RF II
(“Fundo Totem”) e Vitória Régia FI RF LP (“Fundo Vitória Régia”), e contra outros
Réus, sob a alegação de que todos deveriam ser solidariamente responsáveis
por supostas perdas sofridas pelos referidos fundos, os quais teriam causado 
prejuízos ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (“IGEPREV”).
Em 17/05/2017, o Tribunal de Justiça do Tocantins expediu ordem de bloqueio
em uma das ações, decisão reformada pelo Tribunal. Considerando que os
processos ainda estão em fase inicial, não foi possível determinar os montantes 
possíveis de perda. CELOS - Em 22.07.2018, foi ajuizada ação civil pública
pelo Instituto Nosso Brasil (“INBRA”) contra a Distribuidora e outros 34 réus,
por meio da qual foi requerido afastamento da diretoria executiva e do conselho
deliberativo da Fundação Celesc de Seguridade Social - CELOS, suspensão das
contribuições extraordinárias exigidas dos participantes do plano e indenização
por alegados prejuízos, supostamente decorrentes dos investimentos realizados.
Foi proferida decisão extinguindo o processo sem julgamento do mérito, devido
à ilegitimidade ativa do INBRAS, havendo recurso pendente de julgamento.
OPP HOLDING - Em 04.09.2015, a Receita Federal do Brasil lavrou um auto de
infração contra a Distribuidora, outra instituição financeira, uma entidade em-
presarial e 10 (dez) pessoas físicas, no valor histórico de R$ 324.696. Os autos
foram lavrados para exigir IRPJ e CSLL sobre ganho de capital supostamente
auferido em decorrência de alienação de ações por fundo sob administração (Opp
Holding Fundo de Investimento em Participações). A Distribuidora foi incluída
em virtude de seu papel de administradora fiduciária do fundo. Em 01.10.2015
foi apresentada defesa pela Distribuidora e, não tendo os argumentos sido
conhecidos, foi apresentado recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“CARF”), ora pendente de julgamento. b.2. Outras contingências - No
que se refere às demais contingências, os montantes relacionados no quadro 
abaixo representam a estimativa dos valores que puderam ser calculados com 
confiabilidade e que foram classificados como chance de perda possível, pelos
assessores jurídicos do Conglomerado Financeiro.
Outras contingências passivas: 31/12/2018 31/12/2017
Trabalhista (1) 1.358 224
Fiscais (2) 4.984 4.787
Cíveis (3) 89.223 83.173
Total 95.565 88.184
(1) Existem ainda contingências passivas de natureza trabalhista avaliadas
como risco possível, cujos montantes não estão refletidos nos valores indi-
cados acima, uma vez que não puderam ser calculados com confiabilidade.
Isso se deve à iliquidez dos pedidos principais formulados e à inclusão de
pedidos de indenização por danos morais, a serem arbitrados pelo Juiz.
(2) Dentre os casos fiscais, há um Auto de Infração decorrente de autuação
de contribuições previdenciárias, multa de ofício qualificada (150%) e juros de
mora, em face de LPS Brasília - Consultoria de Imóveis S.A. A Distribuidora figura
como sujeito passivo neste caso, em função do exercício da administração do 
Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário (“Fundo”), o qual contratou os
serviços da LPS Brasília - Consultoria de Imóveis S/A para venda de empre-
endimento de sua propriedade. O período da autuação refere-se a 01/2010 a
12/2011 e a Distribuidora assumiu a administração do referido Fundo a partir
de 17/12/2012. Há decisão excluindo o BNY Mellon do polo passivo da autu-
ação, ainda pendente de recurso. O valor envolvido no processo classificado
como possível de perda em 31 de dezembro de 2018 é de R$ 4.852. (3) De
maneira geral, os processos de natureza cível classificados como risco possí-
vel de perda correspondem a ações judiciais em que se requer a condenação 
solidária da Distribuidora, junto a gestores, custodiante e demais prestadores
de serviços de fundos de investimento envolvidos, à reparação de supostas
perdas sofridas por investidores, sob a alegação de que teriam havido falhas
na gestão e administração dos referidos fundos. Em grande parte dos casos,
requer-se que as supostas perdas sejam apuradas em fase de liquidação de
sentença. Seja em razão dessa circunstância ou, ainda, da formulação de
pedido de indenização por supostos danos morais em valor a ser arbitrado
pelo Juízo, não é possível quantificar com precisão o valor da exposição da
Distribuidora, de modo que tais processos não estão refletidos nos valores
indicados acima. Além disso, em razão da natureza dos pedidos formulados, o
valor das supostas perdas pode sofrer alterações no decorrer dos processos.
25 Benefícios a empregados: O Banco não possui para seus funcionários a
modalidade do plano de benefícios definido. Para o Conglomerado Financeiro, a
Distribuidora é patrocinadora de um plano na modalidade de benefício definido,
e participa com parte da contribuição mensal. Adicionalmente, a Distribuidora
também patrocina planos de modalidade de contribuição definida, cujo benefício
é determinado unicamente com base no saldo acumulado das contas individuais
na data da elegibilidade, conforme regulamento de cada plano, o qual não requer 
cálculo atuarial. Descrição dos planos - Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o
Conglomerado Financeiro detinha os seguintes planos de benefícios a empre-
gados junto a Mapfre Seguros S.A, Icatu Seguros S.A. e Bradesco Previdencia
e Seguros S.A. Plano de contribuição definida - O Banco e a Distribuidora
concedem a seus diretores e empregados o benefício, opcional, de participação
no plano de previdência privada da Mapfre Seguros S.A.e Bradesco Previdencia
e Seguros S.A., na modalidade de contribuição definida, participando como
patrocinadora com parcela da contribuição mensal. No exercício findo em 31
de dezembro de 2018, a Distribuidora contribuiu para a previdência privada o
montante de R$ 2.958 e o Banco R$ 568, confome Nota Explicativa n° 21 (R$
2.639 da Distribuidora e R$ 502 do Banco em 31 de dezembro de 2017). Plano
de benefício definido - A Distribuidora concedia a seus diretores e empregados
o benefício, opcional, de participação no plano de previdência privada multipa-
trocinado da BRASPREV - Fundação Brascan de Previdência, na modalidade 
de benefício definido, participando como patrocinadora com parcela da con-
tribuição mensal. Este benefício foi mantido para os diretores e funcionários 
que então haviam optado em participar do referido plano até fevereiro de 2004. 
Em março de 2012, a Distribuidora transferiu seu plano de benefício definido 
da BRASPREV para a Icatu Seguros S.A. As contribuições para esse plano 
totalizaram R$ 288 e R$ 400 nos exercícios findos em 31 dezembro de 2018 
e 2017, respectivamente. A partir de março de 2004, a Distribuidora passou a 
proporcionar aos seus diretores e empregados o benefício, opcional, de parti-
cipação no plano de previdência privada da Icatu Seguros S.A., na modalidade 
de contribuição definida, participando como patrocinadora com parcela de con-
tribuição mensal. Em janeiro de 2019, foi emitido pela Mercer Human Consulting 
Ltda., o laudo de avaliação atuarial para prover o valor presente das obrigações 
atuariais em 31/12/2018 e a estimativa atuarial de despesa para 2019 do plano 
de benefício definido. A estimativa da despesa atuarial para o exercício de 2019, 
apurada de acordo com as regras da Deliberação CVM nº 695, que aprova o 
CPC 33 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos contábeis, é de R$306. As 
principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas no cálculo atuarial foram:
Taxa de desconto 9,83% a.a (nominal) 

Crescimento salarial (1)
6,59% a.a 
(nominal)

Reajuste dos benefícios previdenciários 4,50% a.a (nominal)
Inflação de longo prazo 4,50% a.a (nominal)
Tábua de mortalidade geral AT-2000
Tábua de mortalidade de inválidos AT-2000
Tábua de entrada em invalidez Mercer Disability 
(1) A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pelos patrocinadores
levando em consideração a expectativa de reajustes salariais de longo prazo.  
26 Programa de participação nos lucros: O Banco e a Distribuidora 
possuem um programa de participação nos lucros e/ou resultados para 
seus funcionários. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o 
Banco apurou para fins de distribuição o montante de R$ 391 (R$ 460 em 
31 de dezembro de 2017). Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2018 e 2017 não foi apurado resultado a ser distribuído pela Distribuidora.
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27 Transação com partes relacionadas:
2018

Ativo circulante Passivo circulante
Passivo não 
circulante

Transação/
Resultado

Descrição
Ban-

co

Conglo-
merado 

Financeiro Banco

Conglo-
merado 

Financeiro Banco

Conglome-
rado Finan-

ceiro Banco

Conglo-
merado 

Financeiro
Diretoria - - 1.880 4.168 - - (4.019) (5.675)
Dividendos devidos à 
controladora - - 201 201 - - - -
Empresas do grupo no pais 5 181 623 - - - (7.627) 2.858
Empresas do grupo no 
exterior 702 1.204 - 111 - - 7.541 8.665
Total 707 1.385 2.704 4.480 - - (4.105) 5.848

2017

Ativo circulante Passivo circulante
Passivo não 
circulante Transação/Resultado

Descrição Banco

Conglo-
merado 

Financeiro Banco

Conglo-
merado 

Financeiro Banco

Conglo-
merado 

Financeiro Banco

Conglo-
merado 

Financeiro
Diretoria - - 3.391 7.171 2.957 6.210 (9.362) (19.707)
Dividendos devidos à 
controladora - - 62 62 - - - -
Empresas do grupo no pais 34 251 636 1.340 - - (6.693) 3.135
Empresas do grupo no 
exterior 786 1.440 1 93 - - 7.993 10.104
Total 820 1.691 4.090 8.666 2.957 6.210 (8.062) (6.468)
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, bem como as transações que influenciaram 
os resultados dos períodos, relativas a operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre as empresas 
do Conglomerado Financeiro e outras partes relacionadas, conforme a seguir: Os saldos com empresas do Grupo BNY 
Mellon no exterior, correspondem a: i) valores cobrados ou reembolsados relacionados a rateio de despesas do grupo, 
que precisam ser reconhecidas no resultado das empresas do Conglomerado Financeiro e pagas periodicamente. 
Para fins fiscais, são consideradas despesas indedutíveis, ii) valores cobrados pela prestação de serviço de suporte 
operacional e gerencial na Administração de fundos e custódia internacional de clientes na América Latina, conforme 
contrato firmado entre a Distribuidora e o The Bank of New York Mellon em agosto de 2016, iii) contrato de rateio de 
despesa firmado entre o Banco e o The Bank of New York Mellon em julho de 2016, que estabelece o reembolso de 
despesas relacionadas à gestão do negócio das empresas da América Latina. Considerado que os serviços prestados 
pelo presidente da América Latina, diretor nacional no Brasil e pela chefe operacional administrativa no Brasil são ligados 
à representação da marca BNY Mellon em todas as entidades da América Latina, e que as receitas geradas com os 
clientes desses países são reconhecidas e recebidas nos Estados Unidos, foi acordado que o The Bank of New York 
Mellon deve reembolsar todos os custos integralmente alocados no BNY Mellon Banco correspondente a sua participação 
no serviço em questão, e iv) Prestação de serviço de assessoria técnica realizado pelo BNY Mellon Banco aos clientes 

do The Bank of New York Mellon no Brasil, conforme Nota Explicativa nº 20. De acordo com as regras do Grupo, os 
valores são recebidos/liquidados até o final do mês subsequente ao mês de emissão da invoice. Em 7 de julho de 2015, 
a Distribuidora e as empresas ARX Investimentos Ltda., BNY Mellon Banco S.A., BNY Mellon Administração de Ativos 
Ltda. e BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. assinaram o contrato de rateio de custos e despesas administrativas, 
com o objetivo de regular o compartilhamento das estruturas administrativas e operacionais que correspondem a, 
dentre outros, funcionários, técnicos, contratados, meios de produção, equipamentos, materiais, local físico e material 
de terceiros. De acordo com os termos do contrato, os custos e despesas arcados pela Parte Pagadora serão reem-
bolsados pelas Partes Beneficiárias, por meio de cobranças mensais realizadas por meio de notas de débito emitidas 
pela Parte Pagadora. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o rateio de custos e despesas administrativas 
impactou o resultado do Conglomerado Financeiro no montante de R$ 2.858 (R$ 3.135 em 31 de dezembro de 2017). A 
ARX Investimentos Ltda. (“ARX”), subsidiária do The Bank of New York Mellon Corporation, com sede em Nova Iorque, 
atua como gestora de fundos de investimentos administrados pela Distribuidora. A ARX e sua subsidiária integral BNY 
Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. não integram o grupo econômico financeiro do qual a Distribuidora faz parte. Em 
31 de dezembro de 2018 a Distribuidora possuía saldos a receber de R$ 156 e R$ 24 referente ao contrato de rateio de 
custos e despesas administrativas com a ARX Investimentos Ltda., e sua subsidiária BNY Mellon Alocação de Patrimônio 
Ltda., respectivamente (R$ 203 e 45 em 31 de dezembro de 2017). Durante o exercício de 2018, a Distribuidora manteve 
movimentação em conta corrente no BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”), integrante do mesmo conglomerado financeiro. 
Em 31 de dezembro de 2018 a Distribuidora apresentou um saldo no montante de R$ 344 (R$190 em 31 de dezembro 
de 2017) no Banco, que encontra-se apresentado na rubrica “Disponibilidades” do balanço patrimonial. Remuneração 
de diretores e pessoal chave da Administração - A remuneração do pessoal-chave da administração, que inclui 
diretores, totalizou R$ 5.675 em 31 de dezembro de 2018 (R$ 19.707 em 31 de dezembro de 2017). Neste valor estão 
englobados benefícios de curto prazo, que correspondem a: (i) pro-labore pago à diretoria; (ii) bônus pago e (iii) outros 
benefícios, como plano de saúde, plano dental, previdência privada e seguro de vida. Adicionalmente, o Grupo possui 
política de remuneração baseada em ações conforme divulgado na Nota Explicativa nº 18 e plano de pensão, conforme 
divulgado na Nota Explicativa nº 25. Controladora e parte controladora final - A controladora direta do Conglomerado 
Financeiro é a BNY Mellon Participações Ltda. e a controladora final do Grupo é o The Bank of New York Mellon Corpo-
ration. Em 31 de dezembro de 2018 o Banco possuía o saldo de R$ 201 referente aos dividendos mínimos obrigatórios 
a pagar a sua Controladora direta. Em 31 de dezembro de 2017 o Banco pussuía o saldo de R$ 62 e a Distribuidora não 
possuía saldo a pagar.  No exercício findo em 31 de dezembro de 2014, a Distribuidora obteve carta de fiança com sua 
controladora final como garantia de pagamento, em caso de execução, da fiança contratada junto ao Banco Bradesco 
em relação à ação ordinária ajuizada pelo Instituto de Seguridade dos Correios, conforme nota explicativa nº 24-b, item 
1. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Distribuidora pagou R$ 1.327 referente comissão de fiança para
sua Controladora final (R$ 1.270 em 31 de dezembro de 2017), registrado na rubrica “outras despesas administrativas”.
28. Limite operacional (acordo da Basileia): As instituições financeiras e entidades equiparadas têm que manter patri-
mônio líquido mínimo de 8,625% para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 9,250% para o exercício findo em
31 de dezembro de 2017, dos seus ativos, ponderados por graus de risco às exposições em ouro, moedas estrangeiras
e operações sujeitas ao risco operacional e às variações: cambial; taxa de juros; do preço de commodities; e do preço de 
ações classificadas na carteira de negociação, conforme regras e instruções do BACEN. O Conglomerado Prudencial
e o Conglomerado Financeiro estavam enquadrados nesse limite operacional em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
29 Evento subsequente: Em 22 de janeiro de 2019, a CVM julgou o processo administrativo sancionador PAS 02/2013,
relacionado ao Fundo de Investimento Multimercado FM1. Após a análise do caso, que envolve outros acusados, a BNY
Mellon DTVM e BNY Mellon Ativos foram condenadas ao pagamento de multa nos valores de R$ 5.075 e R$ 4.568,
respectivamente. A decisão está sujeita a recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN).

DIRETORIA

I – Introdução: O Comitê de Auditoria do BNY Mellon (“Comitê”), que engloba o BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”), 
e a BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“DTVM”), é composto por 4 
(quatro) membros, que também exercem a função de diretores estatutários, um dos quais nomeado como especialista 
financeiro, a Sra. Patricia Furtado Alvim, conforme definido pela legislação e regulamento aplicável. De acordo com o 
estabelecido em seu Estatuto, compete ao Comitê zelar pela qualidade e integridade das demonstrações financeiras 
Consolidadas do Banco e da DTVM, pelo cumprimento das exigências legais e regulamentares, pela atuação, indepen-
dência e qualidade dos trabalhos da auditoria externa e da auditoria interna e pela qualidade e efetividade dos sistemas 
de controles internos e de administração de riscos. As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas da 
Administração, dos auditores externos, da auditoria interna, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de con-
troles internos e nas suas próprias análises. A KPMG Auditores Independentes é a empresa de auditoria independente 
contratada para o exame das demonstrações financeiras do Banco e da DTVM, preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e normas e instruções do Banco Central do Brasil e normativos da Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM. A Auditoria Interna tem sua atuação voltada para temas que representam potencial de risco mais 
elevado e para a avaliação dos sistemas de controles internos e gerenciamento de riscos, oferecendo, ao Comitê, uma 
visão crítica da qualidade dos processos e do monitoramento dos riscos. II – Responsabilidades: As responsabilida-
des e atribuições do Comitê estão de acordo com o estabelecido no artigo 15 da Resolução 3.198, de 27.05.2004, bem 
como no seu Estatuto, atualizado em 24/05/2018. III – Atividades desempenhadas pelo Comitê no período: Durante 
o 2º Semestre de 2018 o Comitê de Auditoria, no âmbito de suas atribuições e em conformidade com o seu Estatuto,
reuniu-se 2 (duas) vezes. Participaram dessas reuniões, além dos membros do próprio Comitê, representantes  das
áreas de Risco, Legal, Compliance, assim como os Auditores Internos, os Auditores Externos e representante(s) da
Ouvidoria. Todas as reuniões estão devidamente documentadas no formato de Ata. IV – Avaliação da Efetividade da
Auditoria Externa: O Comitê mantém com os auditores externos um canal regular de comunicação para ampla discus-
são dos resultados de seus trabalhos e de aspectos contábeis relevantes, de maneira que permita aos seus membros
fundamentar opinião acerca da integridade das demonstrações contábeis e relatórios financeiros. Foram analisados
aspectos relativos ao desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, à elaboração e entrega de relatórios, à independência
dos auditores e ao seu relacionamento com a Administração.  Não foram identificadas situações que pudessem afetar a
objetividade e a independência dos auditores externos. Os auditores mencionaram que os trabalhos de Auditoria foram
efetuados de acordo com o planejamento estabelecido e com os padrões profissionais exigidos pelas normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Dentro deste contexto, a Auditoria ressaltou que foi considerado o ambiente de Controles
Internos do BNY Mellon, com vistas à emissão de um relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras. Como
resultado de seu trabalho os auditores externos emitiram relatórios de auditoria sobre as demonstrações do Banco, da
DTVM e do Conglomerado Financeiro, os quais não continham ressalvas. O Comitê avalia como plenamente satisfatório
o volume e a qualidade das informações fornecidas pela KPMG, as quais apoiam sua opinião acerca da integridade das
demonstrações financeiras. V – Avaliação da Efetividade da Auditoria Interna: O Comitê acompanhou o processo
de auditoria desenvolvido pela Auditoria Interna, por meio da realização de reuniões periódicas e da aprovação de seus

planejamentos estratégico e tático, relativos ao exercício de 2018, e do acompanhamento de sua execução. O Comitê 
avalia positivamente a cobertura e a qualidade dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna. Os resultados desses 
trabalhos, apresentados nas sessões de trabalho do Comitê, não trouxeram ao conhecimento do Comitê a existência de 
riscos que possam afetar a solidez e a continuidade da Organização. VI – Avaliação da Efetividade dos Sistemas de 
Controle Interno e Administração de Riscos: Os Departamentos de Risco Operacional e Compliance, responsáveis 
pelo monitoramento dos riscos corporativos da Companhia, assim como de assuntos regulatórios e legais, no contexto 
das atividades exercidas pela corporação, também participam do Comitê de Auditoria. A estruturação de um fórum com 
reporte permanente e subordinação direta com o nível estratégico da instituição, e que abrange diferentes áreas de 
controle, principalmente representadas pela 2ª linha de defesa, proporciona uma maior eficiência no monitoramento e 
gerenciamento do ambiente de controle do BNY Mellon. O Comitê julga aceitável a qualidade dos sistemas de controles 
internos e administração de riscos do BNY Mellon. Em atendimento ao Artigo 17, Incisos II e IV da Resolução 3.198/04, 
a evidenciação das deficiências detectadas pelos sistemas de controles internos e pelas Auditorias externa e interna, 
se existentes, foram disponibilizados e discutidos por este Comitê, nas reuniões realizadas durante o semestre findo 
em 31 de Dezembro de 2018. VII – Avaliação da Qualidade das Demonstrações Contábeis: O Comitê analisou os 
procedimentos que envolvem o processo de preparação dos balancetes e balanços, individuais e consolidados, das notas 
explicativas e relatórios financeiros publicados em conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas, os quais 
foram debatidos com a KPMG e com executivos da Organização. Foram examinadas as práticas contábeis relevantes 
utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis. Verificou-se que estão de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. VIII – Descrição das 
Recomendações do Comitê: Todos os membros do Comitê integram a diretoria do BNY Mellon. As recomendações 
e temas debatidos foram feitos consensualmente por seus membros, inexistindo recomendações não acatadas. IX – 
Cumprimento da Legislação, da Regulamentação e das Normas Internas: O Comitê de Auditoria considera que 
as atribuições e responsabilidades, assim como os procedimentos relativos à avaliação e monitoramento dos riscos 
legais estão definidos e continuam sendo praticados de acordo com as orientações corporativas. O Comitê, com base 
nas informações recebidas das áreas responsáveis, nos trabalhos da Auditoria Interna e nos relatórios produzidos pela 
Auditoria Externa, conclui que não foram apontadas falhas no cumprimento da legislação, da regulamentação e das 
normas internas que possam colocar em risco a continuidade da Organização. X – Ouvidoria: Em cumprimento a Reso-
lução 4.433/15 do Banco Central do Brasil, o Relatório Semestral referente à Estrutura Organizacional da Ouvidoria (2º 
semestre de 2018) foi levado ao conhecimento deste Comitê. XI – Departamento Jurídico: O Departamento Jurídico 
também participa das reuniões do Comitê de Auditoria na figura de convidado, e atualiza seus membros e demais convi-
dados com respeito às principais contingências e processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, que são relevantes 
para os negócios no Brasil, onde o Banco ou a DTVM figurem no polo passivo. XII – Conclusão: O Comitê de Auditoria, 
ponderadas devidamente suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes do escopo da sua atuação, reco-
menda a aprovação das demonstrações contábeis do Banco e da DTVM, para a data-base de 31 de Dezembro de 2018.

Rio de Janeiro, 21 de Março de 2019.
EDUARDO ADRIANO KOELLE. PATRICIA FURTADO ALVIM.

CARLOS ALBERTO SARAIVA. MARCUS VINICIUS PEREIRA..

RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA BNY MELLON – 2º SEMESTRE DE 2018

À Diretoria e aos acionistas do BNY Mellon Banco S.A.. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstra-
ções financeiras individuais e combinadas do BNY Mellon Banco S.A., identificado como Banco e Conglomerado 
Financeiro, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações 
do resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercí-
cio findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e combinadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e combinada do 
BNY Mellon Banco S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e combinado de suas operações 
e os seus fluxos de caixa individuais e combinados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BA-
CEN. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação 
ao BNY Mellon Banco S.A., 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. Ênfase: Chamamos a atenção para a Nota Explicativa 
nº 24.b às demonstrações financeiras, que descreve que a BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títu-
los e Valores Mobiliários S.A., que compõe o Conglomerado Financeiro, possui demandas judiciais, incluindo uma 
causa passiva de montante superior ao seu patrimônio líquido, a qual conta com carta fiança garantida pela sua 
controladora final. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Outras informações que acom-
panham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A Administração do Banco é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de 
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A Administração 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN 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 finan-
ceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Banco 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 o Banco ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 

pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 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, indivi-
dualmente 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 proce-
dimentos 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 do Banco. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administra-
ção. • 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 do Banco. Se concluir-
mos 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 inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Banco 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 compa-
tível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente 
às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria. 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, 27 de março de 2019
KPMG Auditores Independentes José Claudio Costa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC 1SP167720/O-1

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BNY Mellon Banco S.A.
CNPJ nº 42.272.526/0001-70

CONTINUAÇÃO

Cristiane Soares Azevedo Rodrigues
Contadora - CRC RJ-108555/O-7

Eduardo Adriano Koelle  |  Carlos Alberto Saraiva |  Marcus Vinícius Mathias Pereira 
Patricia Avolio Furtado Alvim  |  Lizandro Sommer Arnoni
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Ferrovia Norte-Sul foi para Rumo acertado?
Vencedor paga R$ 
2,7 bilhões trecho 
avaliado em R$ 6 
bilhões 

A Ferrovia Norte-Sul foi 
projetada para ser uma refe-
rência do transporte ferroviá-
rio brasileiro, mas isso nunca 
aconteceu. Com um lance de 
R$ 2,719 bilhões, a conces-
sionária Rumo S.A foi a ven-
cedora do leilão de concessão 
da ferrovia pelo trecho de 
1.537 quilômetros, que vai de 
Estrela d’Oeste (SP) a Porto 
Nacional (TO), realizado nes-
ta quinta-feira, na B3, a Bolsa 
de Valores de São Paulo. A 
empresa foi representada pela 
corretora Santander. 

O valor representa um 
ágio de 100,9%o em re-

lação ao valor mínimo de 
outorga, de R$ 1,35 bilhão, 
ou seja, quase a metade de 
R$ 4 bilhões estipulados 
pelo Ministério Público. 
Porém, o estudo que em-
basou a definição desse 
preço definido pelo gover-
no federal previa que esse 
trecho da ferrovia deveria 
ter a outorga mínima de 
R$ 3,8 bilhões, segundo 
levantamento chamado de 
estudo de avaliação eco-
nômica, que é público. Ele 
foi elaborado em 2008 pela 
Valec, a estatal responsável 
pelo planejamento e execu-
ção do sistema ferroviário 
brasileiro. Se os valores 
fossem atualizados, o lance 
deveria ser de R$ 6,5 bi-
lhões

Leilão tumultuado

O leilão correu o risco de 

não ser realizado. O Ministé-
rio Público chegou a contes-
tar a idoneidade do certame 
e o ministro Augusto Nar-
des, do Tribunal de Contas 
da União (TCU), pediu in-
formações a respeito. Se-
gundo o MP, o leilão estaria 
direcionado para atender aos 
interesses das duas conces-
sionárias participantes, que 
já atuam em outros trechos 
ferroviários. Tanto o gover-
no quanto as empresas ne-
garam, ao mesmo tempo em 
que o ministro abriu diálogo 
com o MP .

O Ministério Público Fe-
deral, o Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas 
da União e a Confederação 
Nacional da Agricultura e 
Pecuária – entidade que re-
presenta os ruralistas – afir-
maram que há uma série de 
vícios nesse certame, mas 
nenhum dos alertas demo-

veu o Governo Jair Bolsona-
ro (PSL) de ir à frente com 
o plano. O Planalto ignorou 
a solicitação de adiamento 
do leilão, assinou um acordo 
com o MPF e viu o ministro 
Augusto Nardes, conselhei-
ro do Tribunal de Contas da 
União, acatar todos os argu-
mentos do Ministério da In-
fraestrutura, e garantindo a 
realização da disputa.

A Rumo disputou a con-
cessão da Ferrovia Norte-
Sul com o grupo de logística 
VLI, que tem Vale, Mitsui e 
Brookfield entre os acionis-
tas.  A VLI fez uma oferta de 
R$ 2,065 bilhões. A conces-
são é para 30 anos e o inves-
timento previsto pelo gover-
no para o projeto no período 
é de R$ 2,7 bilhões. A Rumo 
já opera o trecho que vai de 
Estrela D’Oeste até o Porto 
de Santos, ambas no Estado 
de São Paulo.

A Rumo tem prazo de 
dois anos para fazer a ferro-
via operar. “Queremos fazer 
com que a ferrovia opera o 
mais rápido possível, para 
gerar caixa”, afirmou o pre-
sidente da Rumo, Julio Fon-
tana. “É um bom negócio 
para nossa companhia e tem 
sinergia com a nossa opera-
ção”. acrescemtou.

A Rumo, uma empresa do 
grupo Cosan, deverá prestar 
serviço de transporte ferro-
viário e assegurar a manu-
tenção da estrutura. Além 
disso, ela também deverá 
implantar planos ambien-
tais, oficinas de manutenção 
e postos de abastecimento e 
na aquisição de equipamen-
tos ferroviários e material 
rodante.

Longa história

As obras de construção 

da ferrovia foram inicia-
das em 1987, no Governo 
José Sarney.  O trecho entre 
Açailândia, no Maranhão, 
e Anápolis, em Goiás, com 
cerca de 1.550 quilômetros, 
está pronto para uso. Já o 
trecho entre Ouro Verde, em 
Goiás, e Estrela d’Oeste, de 
682 quilômetros, está com as 
obras em andamento.

Há 12 anos que o Brasil não 
concedia uma ferrovia à ini-
ciativa privada há 12 anos. Os 
1.537 km de extensão da es-
trada de ferro  cortam a região 
central do Brasil. Começam 
no município de Porto Nacio-
nal, em Tocantins e avançam 
rumo sul do país, chegando a 
Estrela D’Oeste, no interior de 
São Paulo. O traçado, que está 
98% concluído, custou ao go-
verno cerca de R$ 17 bilhões. 
No leilão, foi oferecido com 
lances a partir de R$ 1,35 bi-
lhão.



C.N.P.J.  nº 42.310.177/0001-34
Tropical TransporTes ipiranga lTda.

relaTÓrio da direToria

Balanço paTrimonial - exercícios findos em 31 de dezemBro de 2018 e de 2017 - (Em milhares de Reais) demonsTração de resulTado 
exercícios findos em 31 de dezemBro de 2018 e de 2017 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por cota)

demonsTrações das muTações do paTrimônio líquido - exercícios findos em 31 de dezemBro de 2018 e de 2017 
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por cota)

demonsTrações dos fluxos de caixa - méTodo indireTo - exercícios findos em 31 de dezemBro de 2018 e de 2017 
(Em milhares de Reais)

demonsTração dos resulTados aBrangenTes 
exercícios findos em 31 de dezemBro de 2018 e de 2017 

(Em milhares de Reais)

noTas explicaTivas às demonsTrações financeiras - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

 José carlos layber de oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7 S-RJ

Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017. Permanecemos a inteira 
disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A Diretoria

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 conTexTo operacional - A Tropical Transportes Ipiranga Ltda. (“So-
ciedade”) é uma sociedade limitada com sede na Rua Francisco Eugênio, 
329, sala 602, na cidade do Rio de Janeiro e tem como principal atividade o 

transporte de cargas líquidas, sólidas e gás, além de cargas em geral, por via 
rodoviária, ferroviária, fluvial, lacustre, oceânica e por via aérea nacional e 
internacional, sendo permitida também a participação em outras sociedades.

2 apresenTação das demonsTrações financeiras e resumo 
das principais práTicas conTáBeis - As demonstrações financeiras da 
Sociedade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e 
nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade. As demonstrações financeiras da Sociedade são apresentadas 
em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As principais práticas 
contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras estão deta-
lhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados: a) O resultado é apurado pelo princípio da competência de exer-
cícios. b) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, in-
cluindo encargos financeiros incorridos sobre imobilizações em andamento, 
deduzido da depreciação acumulada e, quando aplicável, da provisão para per-
da por redução ao valor recuperável. As depreciações são calculadas pelo mé-
todo linear, levando em consideração a vida útil-econômica dos bens, e são 
revisados anualmente. c) Os demais ativos e passivos são demonstrados pelos 
valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, dos rendimentos ou 
encargos e variações monetárias incorridas.
3 paTrimônio líquido - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2018 e 
de 2017, o capital social está representado por 253.950 cotas no valor de 
R$ 32,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional. 
b. Reserva de lucros - Incentivos fiscais - Refere-se à subvenção para inves-
timento relativa ao crédito presumido de 20% sobre o valor do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS devido pelos estabelecimentos
da sociedade prestadores de serviços de transportes. c. Outros resultados
abrangentes - Ajustes de avaliação patrimonial - Os ganhos e perdas atua-
riais referentes a benefícios pós-emprego, apurados em avaliação conduzida
por atuário independente, são reconhecidos no patrimônio líquido na conta
ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimô-
nio líquido não serão reclassificados subsequentemente para o resultado.
d. Dividendos - A proposta de dividendos reconhecida nas demonstrações
financeiras da Sociedade, sujeita à aprovação dos cotistas em Reunião
Ordinária de Sócios, é assim demonstrada: 2018
Lucro líquido do exercício 24.627
Constituição da reserva de incentivos fiscais (7.955)
Base para dividendos 16.672
Dividendos propostos (R$ 32,83 por cota) 8.336
Lucros acumulados 8.336
e. Destinação dos lucros - Os lucros apurados terão a destinação que lhes
for atribuído pelos cotistas.
4 lucro Básico e diluído por coTa - A tabela a seguir apresenta o 
cálculo do lucro por cota. Não existe diferença entre o lucro básico e diluído 
por cota em todos os exercícios apresentados.
lucro por cota 2018 2017
Lucro líquido da Sociedade 24.627 20.460
Média ponderada das cotas 253.950 253.950
Lucro básico e diluído por cota 96,98 80,57

ativo 2018 2017
circulante
Caixa e equivalentes de caixa 14.657 507
Aplicações financeiras 32.067 34.989
Contas a receber de clientes 23.884 20.854
Estoques 447 391
Demais ativos circulantes 496 606
Despesas antecipadas 1.980 1.755
Total do ativo circulante 73.531 59.102

não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos 3.972 3.941
Depósitos judiciais 4.442 3.720
Demais contas a receber 24 24
Despesas antecipadas 124 -
Total do ativo realizável a longo prazo 8.562 7.685

Imobilizado 92.881 91.325
Intangíveis 437 386

93.318 91.711

Total do ativo não circulante 101.880 99.396
Total do ativo 175.411 158.498

passivo 2018 2017
circulante
Fornecedores nacionais 25.071 27.810
Financiamentos 5.646 6.714
Obrigações tributárias 3.741 3.991
Salários e obrigações sociais 4.150 4.235
Imposto de renda e contribuição social a pagar 189 405
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 4.708 4.074
Demais passivos circulantes 1.852 440
Total do passivo circulante 45.357 47.669

não circulante
Financiamentos 4.644 10.071
Benefícios pós-emprego 1.743 2.261
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 3.777 3.631
Total do passivo não circulante 10.164 15.963

patrimônio líquido
Capital social 8.126 8.126
Reserva de lucros 7.955 -
Dividendos propostos 8.336 -
Ajustes de avaliação patrimonial 574 177
Lucros acumulados 94.899 86.563
Total do patrimônio líquido 119.890 94.866
Total do passivo e do patrimônio líquido 175.411 158.498

2018 2017
receita líquida dos serviços prestados 360.388 351.217
Custos dos serviços prestados (310.033) (301.537)

lucro bruto 50.355 49.680
receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (15.015) (9.864)
Gerais e administrativas (2.066) (10.038)
Resultado na venda de bens (175) 63
Outros resultados operacionais, líquidos (25) (31)

lucro operacional 33.074 29.810
Receitas financeiras 1.934 2.529
Despesas financeiras (1.954) (1.597)

lucro antes do imposto de renda e da contribuição 
  social 33.054 30.742
imposto de renda e contribuição social
Corrente (8.664) (11.221)
Diferido 237 939

lucro líquido do exercício 24.627 20.460
lucro líquido por cota do capital social 
  (média ponderada do exercício) - r$ 96,98 80,57

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2018 2017
Lucro líquido do exercício 24.627 20.460
Itens que não serão reclassificados 
  subsequentemente para o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais em benefício pós-emprego 397 (56)

Resultado abrangente do exercício 25.024 20.404
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

capital  
social

reserva de lucros  
incentivos fiscais

ajuste de  
avaliação patrimonial

lucros 
acumulados

dividendos  
propostos

patrimônio  
líquido

saldos em 2016 8.126 - 233 76.103 20.859 105.321
Lucro líquido do exercício - - - 20.460 - 20.460
Outros resultados abrangentes:
Perda atuarial em benefício pós-emprego, líquido 

    de imposto de renda e contribuição social - - (56) - - (56)
Resultados abrangentes do exercício - - (56) 20.460 - 20.404
Aprovação dos dividendos propostos - - - - (20.859) (20.859)
Dividendos intermediários (R$ 39,38 por cota) - - - (10.000) - (10.000)
saldos em 2017 8.126 - 177 86.563 - 94.866
Lucro líquido do exercício - - - 24.627 - 24.627
Outros resultados abrangentes:
Ganho atuarial em benefício pós-emprego, líquido 

    de imposto de renda e contribuição social - - 397 - - 397
Resultados abrangentes do exercício - - 397 24.627 - 25.024
Destinação do resultado líquido:
Constituição da reserva de incentivos fiscais - 7.955 - (7.955) - -
Aprovação dos dividendos propostos - - - (8.336) 8.336 -
saldos em 2018 8.126 7.955 574 94.899 8.336 119.890

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2018 2017
fluxo de caixa das atividades operacionais
lucro líquido do exercício 24.627 20.460
ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações 7.450 6.164
Crédito de PIS e Cofins sobre depreciações 714 591
Juros, variações monetárias e cambiais 1.000 1.093
Resultado na venda de bens 175 (63)
Imposto de renda diferido (237) (939)
Outros 103 (84)

(aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes (2.785) 1.147
Estoques (56) 518
Despesas antecipadas (225) (15)
Demais ativos circulantes 110 366

aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores (2.739) 3.124
Obrigações tributárias (250) 30
Imposto de renda e contribuição social 8.065 10.639
Salários e obrigações sociais (85) (113)
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 634 1.350
Demais passivos circulantes 1.412 (46)

(aumento) diminuição no ativo não circulante
Depósitos judiciais (722) (103)
Demais contas a receber (124) -

2018 2017
aumento (diminuição) no passivo não circulante
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 146 1.213
Benefício pós-emprego (261) 96
Imposto de renda e contribuição social pagos (8.281) (11.228)

caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 28.671 34.200
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates 2.922 8.357
Aquisição de imobilizado (11.561) (10.271)
Receita com a venda de bens 1.613 578

caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (7.026) (1.336)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos
Captação - 4.549
Amortização (6.706) (7.791)
Juros pagos (789) (850)

Dividendos pagos - (30.860)
caixa líquido utilizado pelas atividades de 
  financiamentos (7.495) (34.952)
aumento (diminuição) em caixa e equivalentes
  de caixa 14.150 (2.088)
caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 507 2.595
caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 14.657 507
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 

(em milhares de reais)
2018 2017

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 65 (212)
Despesas que não afetam o caixa 
 e equivalentes de caixa
Depreciações e Amortizações - -
Redução (aumento) nas contas do ativo
Clientes (73) 44
Estoques - 119
Outros (1) 9
Aumento (redução) nas contas do passivo
Impostos e contribuições 6 (1)
Outros credores - (9)
Geração (utilização) de caixa nas 
 atividades operacionais (3) (50)
Atividades de investimentos
Títulos e valores mobiliários e aplicações caucionadas 15 (40)
Geração (utilização) de caixa nas 
 atividades de investimentos 15 (40)
Atividades de financiamentos
Impostos pagos (3) (1)
Utilização de caixa nas atividades financeiras (3) (1)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 9 (91)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1 92
No fim do exercício 10 1
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 9 (91)

Ativo 2018 2017
Circulante
Caixa e bancos 10 1
Aplicações financeiras 25 40
Clientes 1.304 1.231
Estoques - -
Gastos com vendas a apropriar - -
Outros realizáveis 542 541

 1.881 1.813
Não Circulante
Clientes 26 26

 26 26
Total do ativo 1.907 1.839

Passivo 2018 2017
Circulante
Impostos e contribuições 53 48
Outros credores 15 -

 68 48
Não Circulante
Adiantamento Futuro Aumento de Capital 62 62

 62 62
Patrimônio líquido
Capital social 1.806 1.806
Reservas de Lucro 261 257
Resultados Acumulados (351) (121)
Resultado do Período 61 (213)
Total do patrimônio líquido 1.777 1.729
Total do passivo e patrimônio líquido 1.907 1.839

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (em milhares de reais)

2018 2017
Receita operacional líquida 70 (9)
Custo operacional
Na incorporação e venda de imóveis - (119)
Lucro bruto 70 (128)
(Despesas) receitas operacionais
Despesas de vendas - -
Despesas gerais e administrativas - (48)
Outras receitas e despesas operacionais - -
Receitas financeiras 2 5
Despesas financeiras (7) (41)
Lucro antes do imposto de renda 
 e contribuição social 65 (212)
Imposto de renda e contribuição social (3) (1)
Lucro/Prejuizo do exercício 62 (213)

BALANÇO PATRIMONIAL FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (em milhares de reais)

SAÍ AMARELA S.A.
CNPJ/MF nº 04.739.418/0001-76

NOTAS EXPLICATIVAS
1. Contexto operacional: A Companhia tem por objeto social o planeja-
mento, a promoção, a incorporação e a venda de unidades habitacionais.
2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financei-
ras: As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de de-
zembro de 2018 e 2017 foram preparadas e estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronun-
ciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC’s) referendados pela Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro
(International Financial Reporting Standards (IFRS)). Na elaboração das
demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas que afetam os
montantes demonstrados de ativos, passivos, e outras transações duran-
te os períodos reportados e requerem a divulgação de ativos e passivos

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(em milhares de reais)

Capital Reservas Reservas de Lucros/Prejuízos
social de Lucros Retenção de Lucros acumulados Total

Saldos em 01 janeiro de 2017 1.806 257 189 (310) 1.942
Reserva de Lucros - (310) (310)
Prejuízo do exercício - - 97 97
Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.806 257 (121) (213) 1.729
Reserva de Lucros 3 (230) (227)
Prejuízo do exercício - - 275 275
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.806 260 (351) 62 1.777
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS 

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(em milhares de reais)

 2018 2017
Receitas 73 (10)
Vendas de mercadoria, produtos e serviços 73 (10)
Insumos adquiridos de terceiros - (167)
Custos das mercadorias e serviços vendidos - (119)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros - (48)
Valor adicionado bruto 73 (177)
Retenções  - -
Depreciação, amortização e exaustão - -
Valor adicionado líquido produzido pela entidade 73 (177)
Valor adicionado recebido em transferência 2 5
Outras Receitas e Despesas Operacionais 2 5
Valor adicionado total a distribuir 75 (172)
Distribuição do valor adicionado 75 (172)
Impostos, taxas e contribuições 6 1
Juros e aluguéis 7 40
Prejuizo do exercício 62 (213)

contingentes na data das demonstrações financeiras. 3. Principais práti-
cas contábeis: (a) Apuração do resultado de incorporação e venda de 
imóveis: (a) Nas vendas de unidades concluídas, o resultado é apropriado 
no momento em que a venda é efetivada com a transferência significativa 
dos riscos e direitos, independentemente do prazo de recebimento do valor 
contratual. (b) Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os 
seguintes procedimentos: O custo incorrido (incluindo o custo do terreno 
e demais gastos relacionados diretamente com a formação do estoque) 
correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao re-
sultado. Para as unidades ainda não comercializadas, o custo incorrido é 
apropriado ao estoque; As receitas de vendas são apropriadas ao resulta-
do, utilizando-se o método do percentual de conclusão de cada empreendi-
mento, sendo esse percentual mensurado em razão do custo incorrido em 
relação ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos; (c) Clien-
tes por incorporação e vendas de imóveis: São apresentados aos va-
lores presentes e de realização. A classificação entre circulante e não cir-
culante é realizada com base na expectativa de vencimento das parcelas 
dos contratos. As parcelas em aberto são atualizadas com base no Índice 
Nacional da Construção Civil (INCC) para a fase de construção do projeto, 
e pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) e juros de 12% ao ano, 
após a data de entrega das chaves das unidades concluídas. (d) Imóveis 
a comercializar: Demonstrados ao custo de construção, que não excede 
ao seu valor líquido realizável. No caso de imóveis em construção, a par-
cela em estoque corresponde ao custo incorrido das unidades ainda não 
comercializadas. O custo compreende construção (materiais, mão-de-obra 
própria ou contratada de terceiros e outros relacionados) e terrenos, inclu-
sive encargos financeiros aplicados no empreendimento incorridos durante 
a fase de construção. (e) Outros ativos circulantes e realizáveis a longo 
prazo: São demonstrados pelo valor de custo ou de realização, incluindo, 
quando aplicável, as variações monetárias e rendimentos auferidos até a 
data do balanço. (f) Outros passivos circulantes e não circulantes: São 
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quan-
do aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias até a 
data do balanço patrimonial, cuja contrapartida é lançada ao resultado do 

exercício. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são 
registrados ao valor presente com base em taxas de juros que refletem 
o prazo, a moeda e o risco de cada transação. (g) Imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro: Corrente: O imposto de renda pessoa
jurídica (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) na Com-
panhia é registrado com base no lucro presumido, sendo imposto de renda
à razão de 8% e a da contribuição social sobre o lucro líquido à razão de
12%. A base calculada nas alíquotas vigentes (15% para IRPJ e 10% para
o adicional de IRPJ sobre o lucro excedente a R$ 60.000,00 por trimestre
e 9% de CSLL). 4. Patrimônio Líquido: O capital social da Companhia
em 31/12/2018 é de R$ 1.806, representado por 1.806.000 (Um milhão
oitocentos e seis mil) ações ordinárias, todas subscritas e integralizadas.

A Diretoria
Contadora: Taimir L.C.Barbosa - CRC 1SP-330186/O-3

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA.
CNPJ: 31.925.548/0001-76 – ANS: 309222

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

Cert.br divulga dados sobre cenário de incidentes de segurança em 2018
Estatísticas do Centro de 

Estudos, Resposta e Trata-
mento de Incidentes de Segu-
rança no Brasil (Cert.br), do 
Núcleo de Informação e Co-
ordenação do Ponto BR (NIC.
br), apontam um aumento de 
ataques contra equipamentos 
como roteadores domésticos 
e elementos de rede, a conti-
nuidade de ataques por “força 
bruta” (tentativas de adivinha-
ção de senhas) e a necessidade 
de ações por parte dos atores 
que compõem o ecossiste-
ma da Internet para reduzir a 
amplificação maliciosa de trá-
fego no país. Boas e simples 
práticas de segurança, como 
manter os equipamentos atu-
alizados com as versões mais 
recentes e com todas as corre-
ções aplicadas, utilizar senhas 
fortes e habilitar o recurso de 
verificação de senha em duas 
etapas podem prevenir os in-
cidentes mais comuns regis-
trados em 2018.

Além dos incidentes de 
segurança reportados vo-
luntariamente por usuários 
de Internet em 2018, o Cert.
br divulga nesta quinta-feira 
análises conjuntas de ou-
tras fontes: as notificações 
enviadas aos sistemas autô-
nomos cujas redes possuem 
sistemas mal configurados, 

que podem ser abusados por 
atacantes para amplificar 
tráfego; as notificações de 
servidores DNS maliciosos, 
que tem o propósito de di-
recionar usuários para sítios 
falsos; e tendências obtidas a 
partir dos honeypots - senso-
res distribuídos no espaço de 
endereços IP da Internet no 
Brasil que ampliam a capaci-
dade de detecção de inciden-
tes e correlação de eventos.

As notificações reporta-
das ao CERT.br sobre var-
reduras de redes, aliadas aos 
dados obtidos por meio dos 
honeypots, apontam um au-
mento de ataques a elemen-
tos de rede. A varredura é 
uma técnica que tem o obje-
tivo de identificar computa-
dores ativos e coletar infor-
mações sobre eles. Em 2018, 
o Cert.br recebeu 397.590 
notificações de varreduras, 
sendo 9% delas relativas ao 
par de portas TELNET (23/
TCP) e Winbox (8291/TCP) 
que parecem visar roteado-
res da MikroTik.

“Esse é um ataque que 
surgiu em 2018. Os dados 
dos honeypots mostram, de 
forma complementar, que 
em março do ano passado 
saímos de praticamente zero 
varreduras contra a porta 

8291 (do serviço Winbox 
do Mikrotik) para um pico 
que se mantém expressi-
vo até hoje”, alerta Cristine 
Hoepers, gerente do CERT.
br. “Os roteadores Mikro-
Tik são muito utilizados por 
provedo res de acesso, o que 
reforça a importância e ne-
cessidade da adoção de boas 
práticas de segurança para os 
sistemas autônomos”, com-
plementa. O Cert.br, inclu-
sive, realizou uma apresen-
tação sumarizando as boas 
práticas para os sistemas au-
tônomos – assista ao vídeo e 
confira os slides.

Os ataques que têm o 
objetivo de adivinhar, por 
tentativa e erro, as senhas 
de administração e, assim, 
comprometer os disposi-
tivos, também estão entre 
os destaques de 2018. As 
notificações sobre varredu-
ras de rede apontam que os 
serviços que podem sofrer 
ataques de força bruta con-
tinuam muito visados: SSH 
(22/TCP) com 29% das no-
tificações e Telnet (23/TCP) 
com 6% - este último, em 
conjunto com o par de var-
reduras 23/TCP e 2323/TCP, 
continua em evidência des-
de 2015 e parece ter como 
alvo dispositivos de Internet 

das Coisas (IoT na sigla em 
inglês) e equipamentos de 
rede alocados às residências 
de usuários finais, tais como 
modems ADSL e cabo, rote-
adores Wi-Fi, entre outros. 
Os dados obtidos por meio 
dos honeypots corroboram 
que os serviços SSH (22/
TCP) e Telnet (23/TCP) são 
muito procurados para ata-
ques de força bruta. Também 
de acordo com os honeypots, 
essas são as duas portas que 
mais recebe m varreduras.

Além dos incidentes re-
portados por usuários de 
Internet e dos dados obtidos 
pelos honeypots, o Cert.br 
notifica sistemas autônomos 
que hospedam servidores 
DNS maliciosos que for-
necem respostas incorretas 
para nomes de domínios po-
pulares como os de institui-
ções financeiras, comércio 
eletrônico e redes sociais. 
São usados em ataques que 
também comprometem rote-
adores domésticos para que 
passem a consultá-los.

“Observamos que esse foi 
um problema comum no país 
em 2018. Os servidores DNS 
maliciosos têm o propósito de 
direcionar os usuários para 
sítios falsos, o usuário pode 
ser levado à outra página com 

identidade visual semelhante, 
e assim, inadvertidamente, 
fornecer senhas de acesso, en-
tre outros dados importantes, 
ou mesmo acabar permitindo 
que se instalem códigos ma-
liciosos (malwares) em seu 
equipamento”, explica Hoe-
pers.

Para se proteger, o Cert.
br disponibiliza orientações 
nos fascículos Senhas, Ve-
rificação em Duas Etapas e 
Redes, todos da Cartilha de 
Segurança para Internet, e 
fornece o passo a passo para 
checar o certificado digital 
dos sítios e comprovar que 
está navegando na página da 
instituição que deseja.

Amplificação de tráfego

Equipamentos infectados, 
mal configurados ou invadi-
dos podem ser usados para 
ataques de negação de ser-
viço (DoS - Denial of Servi-
ce), uma técnica em que um 
a tacante utiliza um equipa-
mento conectado à rede para 
tirar de operação um serviço, 
um computador ou uma rede 
ligada à Internet. Em 2018, o 
Cert.br recebeu 158.407 no-
tificações sobre computado-
res que participaram de ata-
ques de negação de serviço.

Os ataques DoS também 
podem acontecer pela explo-
ração de características em 
serviços de Internet, como 
DNS, SNMP e NTP, SSDP, 
que permitem altas taxas de 
amplificação de pacotes. O 
atacante forja o endereço IP 
da vítima fazendo com que 
ela receba diversas respostas 
grandes, que consomem uma 
quantidade considerável 
de banda da rede. Diversos 
equipamentos, como rotea-
dores domésticos, costumam 
vir com esses serviços habi-
litados e podem ser abusa-
dos. Mais de 70% dos casos 
de DoS reportados ao CERT.
br em 2018 envolvem proto-
colos de rede que podem ser 
utilizados como amplifica-
dores, tais como: DNS (53/
UDP), SNMP (161/UDP), 
NTP (123/UDP) e SSDP 
(1900/UDP).

Com objetivo de redu-
zir o número de redes bra-
sileiras passíveis de serem 
abusadas para realização 
de ataques DoS, o Cert.
br notifica regularmen-
te os sistemas autônomos 
brasileiros que possuem 
endereço IP com algum 
serviço mal configurado 
permitindo amplificação 
de tráfego.
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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 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)

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.

Capital 
social

Reserva 
de capital Reserva 

de rea-
valiação

Reservas de lucros Prejuízos 
acumu- 

lados

Resul-
tados 

abran-
gentes

Ajuste de 
avaliação 
patrimo-

nial
Incentivos 

fiscais
Reserva 

legal
Lucros a 

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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Cooperativas pedem revisão de norma para acessar programa de biodiesel
Em reunião, com repre-

sentantes de 42 coopera-
tivas do Rio Grande do 
Sul, o secretário de Agri-
cultura Familiar e Coope-
rativismo do Ministério 
da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), 
Fernando Schwankwe, re-
cebeu demandas dos coo-
perados, entre elas de re-
visão dos requisitos para 
acesso ao Programa Na-
cional de Produção e Uso 

do Biodiesel (PNPB).
Atualmente, para uma 

entidade participar do pro-
grama do governo, pelo 
menos 60% dos seus coo-
perados precisam ser agri-
cultores familiares com 
Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP). 

Fim da exigência

A reivindicação do setor 
pede o fim dessa exigên-

cia. Na reunião organizada 
pelo presidente da Federa-
ção das Cooperativas Agro-
pecuárias (Fecoagro/RS), 
Paulo Pires, o secretário 
adiantou que vai tratar do 
assunto com a ministra Te-
reza Cristina.

“Cooperativas compostas 
por 58% de agricultores fa-
miliares, por exemplo, não 
podem acessar o programa 
e ganhar um bônus por saca 
de soja, que viabilizaria a 

produção em pequena esca-
la. Estamos atentos a essa 
questão, pois sabemos que o 
pequeno agricultor não pode 
ser penalizado pelo fato de a 
cooperativa estar abaixo do 
índice regulamentado”, dis-
se Schwanke.

Emissão de DAP

A possibilidade de 
emissão de DAP jurídica 
para filiais, vetada pela 

Portaria n° 1, de 13 de 
abril de 2017, e a garantia 
de linhas de crédito para 
as cooperativas também 
foram pontos abordados 
na reunião. 

“O encontro foi impor-
tante para alinharmos con-
ceitos e ações que serão 
realizadas junto ao setor 
cooperativista do país. As 
solicitações apresentadas 
são relativas aos procedi-
mentos do ministério e es-

tão em debate”, segundo o 
secretário. 

A reunião também con-
tou com participação do 
ex-secretário estadual da 
Agricultura, Odacir Klein, 
do ex-secretário estadual 
do Desenvolvimento Rural, 
Pesca e Cooperativismo, 
Tarcísio Minetto, e represen-
tantes da Federação das Co-
operativas Agropecuárias de 
Santa Catarina (Fecoagro/
SC).
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DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 08.926.302/0001-05

Relatório da Administração

Balanços patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

A Administração da Dommo Energia S.A. (“Dommo Energia” ou “Companhia”), em atendimento às disposições legais 
e estatutárias, apresenta seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2018 (“4T18” ou “Período”), bem como 
eventos subsequentes relevantes ao mercado. Os valores estão apresentados em milhares de Reais, exceto quando 
indicado o contrário.
1. DESTAQUES DA COMPANHIA
• Produção no Campo de Tubarão Martelo (“TBMT”) de 530,2 kbbls (mil barris de petróleo) no 4T18 e 2.382,4 kbbls no 
ano de 2018 (“Exercício”). • Receita líquida de R$ 129.796, com margem bruta de 27,0% no 4T18. • Receita líquida de
R$ 538.273, com margem bruta de 44,0% durante o Exercício. • EBITDA Ajustado de R$ 28.355 e margem EBITDA
Ajustado de 21,8% no 4T18. • EBITDA Ajustado de R$ 192.345 e margem EBITDA Ajustado de 35,7% no Exercício. •
Saldo de caixa de R$ 157.311 ao final do período contra R$ 42.537 no quarto trimestre de 2017 (“4T17”).
2. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O exercício de 2018 foi o primeiro completo após a conclusão do processo de recuperação judicial. Um exercício
marcado por ações da Administração no restabelecimento da estabilidade, continuidade das operações e compromisso 
com o processo de reestruturação pelo qual a Companhia passa. A Administração está ciente dos enormes desafios
que têm pela frente para retomar a normalidade das atividades e das responsabilidades e obrigações com as
autoridades fiscais e reguladoras frutos dos passivos e legados dos períodos anteriores. A Administração continuará
empenhada na defesa dos interesses da Companhia e de seus acionistas. Estes desafios devem ser diligentemente
considerados na avaliação dos potenciais investidores e acionistas atuais.
Evolução do petróleo tipo Brent
A cotação média do Brent apresentou forte volatilidade, com mínima 
de US$ 50,47 por barril e máxima de US$ 86,29 por barril. A cotação
média de US$ 71,66 foi 30,9% superior em relação à cotação média
de 2017 de US$ 54,75. O 4T18 foi marcado pela tendência de baixa
nas cotações, iniciando o período em US$ 84,98 e encerrando em US$
53,80, sendo que a cotação média do 4T18 de US$ 68,39 foi 9,8%
menor que a média do trimestre anterior. A decisão dos EUA no 4T18
de conceder permissões para que alguns países continuem a  importar
petróleo  do  Irã  resultou  em  volatilidade epressionou a cotação de
curto prazo do petróleo, levando a cotação média do 4T18 a patamares
próximos da cotação do 4T17, e revertendo a recuperação registrada
durante o 2T18 e 3T18, períodos em que se encontrava vigente a
sanção norte-americana quanto à importação de petróleo iraniano.

Gráfico 1: Cotação do Brent
Em US$ por barril

(Fonte: Bloomberg)
Variação cambial
No cenário econômico internacional, as moedas dos países emergentes, 
foram impactadas negativamente durante a maior parte do ano, em 
decorrência de crises locais bem como de eventos geopolíticos. Contudo, 
durante o 4T18 as moedas dos países emergentes demonstraram 
sinais de estabilização, apesar da continuidade do ambiente volátil. A 
cotação do Real em relação ao Dólar apresentou oscilação significativa 
durante o ano, com mínima de R$ 3,15 e máxima de R$ 4,19. A cotação 
média anual, por sua vez, registrou apreciação média do Dólar de 
14,5%, sendo a média de 2017 R$ 3,19 e a média de 2018 R$ 3,66. O 
período mais volátil para a moeda brasileira foi o segundo semestre do 
ano, com forte apreciação do Dólar no 3T18, seguida de desvalorização 
média de 3,6% no 4T18, em razão da eleição presidencial. Apesar da 
volatilidade apresentada ao longo do ano, esses fatores foram positivos 
para o desempenho da Companhia no Exercício que, como exportadora 
de petróleo, assimilou no seu resultado operacional tanto o efeito da 
cotação mais favorável do Brent como da apreciação média do Dólar. 

Gráfico 2: Cotação do Dólar
Em R$/US$

(Fonte: Bloomberg)

Desempenho operacional: Durante o ano de 2018 tivemos um evento que levou a interrupção de produção de poços 
produtores. Em 29 de junho de 2018 o poço 7-TBMT-2HP teve sua produção interrompida por tempo indeterminado 
devido a uma falha na bomba centrífuga submersa (“BCS”). Não obstante esse evento, a produção total em 2018 
foi de 2.382,4 kbbls, uma contração de apenas 2,0% em relação a 2017 quando foram produzidos 2.431,6 kbbls, 
evidenciando a qualidade do corpo técnico encarregado da operação do TBMT. O Bloco BS-4, no qual a Dommo 
Energia tem uma participação de 40% e que é objeto de procedimento arbitral, iniciou a produção em maio de 
2018, tendo produzido um total de 2.923,8 kbbls ao longo do ano, de acordo com dados do operador. A parcela da 
produção da Companhia no ativo é de 1.169,5 kbbls. Desempenho financeiro: A receita líquida no ano foi 26,2% 
superior à 2017, alcançando R$ 538.273. Esse resultado é suportado pela recuperação média de 30,9% do Brent 
no período e pela apreciação média de 14,5% do Dólar que, em conjunto, suprimiram o recuo de 14,7% no volume 
comercializado em 2018, que foi de 2.352,2 kbbls. Destacamos que os principais indicadores financeiros não são 
facilmente comparáveis em relação à 2017, uma vez que os efeitos do acordo assinado com credores em 2017, no 
âmbito da recuperação judicial, passaram a ser refletidos somente a partir do 4T17. Ao longo de 2018 a Administração 
realizou reclassificações de certos registros contábeis, relacionados ao procedimento arbitral em andamento, para 
atender estritamente determinações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. Tais reclassificações não 
representam, o entendimento da Administração e de seus assessores jurídicos sobre os efeitos do procedimento 
arbitral, assim como não trazem prejuízo a qualquer estratégia jurídica adotada pela Companhia em relação a cada 
uma das reclassificações. Ações implementadas: Conforme o fato relevante divulgado ao mercado em 26 de 
novembro de 2018, após tratativas junto à OSX 3 Leasing B.V. (“OSX 3”), proprietária da plataforma FPSO OSX-
3 que opera no TBMT, a Companhia celebrou o Novo Afretamento, sendo um relevante evento no processo de 
restabelecimento da estabilidade e continuidade da operação. Os novos termos e condições estabelecidos no Novo 
Afretamento proporcionaram à Companhia a visibilidade necessária e o comprometimento de longo prazo para investir 
no TBMT e aumentar a sua produção. Dessa forma, os investimentos planejados e aprovados para o TBMT estão 
sendo retomados, com o início de um plano de revitalização (“Revitalização”) que consiste na conclusão do quinto 
poço, 4HP, que já foi perfurado e precisa ser conectado ao FPSO, bem como atividades de workover nos quatro poços 
produtores, conhecidos como 2HP, 6HP, 8H e 44HP. O objetivo é elevar a produção do TBMT para uma estimativa 
de 10,0 kbbls por dia até o final de 2019. A Companhia estima que o gasto da Revitalização será de USD 77.900 
(“Gasto de Revitalização”), montante este que deverá ser desembolsado ao longo dos próximos 12 a 18 meses e será 
financiado pelos saldos de caixa existentes e pela futura geração de caixa. A revitalização do TBMT será realizada em 
duas campanhas e, contempla, na primeira etapa a conclusão do poço 7-TBMT-4HP, que já está perfurado, mas não 
interligado à FPSO OSX-3, o workover do poço 7-TBMT-2HP e a aquisição de uma BCS reserva. A segunda etapa 
será direcionada aos outros três poços produtores, e consistirá em atividades de workover conforme as mesmas sejam 
necessárias. A principal atividade do ano de 2019 será a execução e implementação da revitalização do TBMT. Não 
obstante, a Administração continuará desenvolvendo análises e estudos visando otimizar ainda mais suas atividades, 
assim como implementando ações e incentivando a disseminação de uma cultura consciente a respeito de custos e 
despesas, visando tornar-se mais eficiente diante de uma indústria sujeita a volatilidade causada por externalidades, 
alheias ao controle da Companhia.
3. ATIVOS OPERACIONAIS
Campo de Tubarão Martelo: O Campo de Tubarão Martelo estende-se pelas áreas dos contratos de concessão
dos blocos exploratórios BM-C-39 e BM-C-40 e está situado na Bacia de Campos, em profundidade d’água de 110
metros, no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. A Companhia é a operadora do ativo, tendo adquirido 100% dos
direitos de exploração e produção em 2007, na 9ª Rodada de Licitação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (“ANP”). O início da produção ocorreu em 2 de dezembro de 2013 e alcançou a marca de 15,0
milhões de barris de óleo produzidos.

No 4T18 a produção diária média foi 5,8 kbbls, totalizando 
530,2 kbbls produzidos. O volume produzido no Período 
apresentou redução de 2,4% em relação 3T18 quando foram 
produzidos 543,5 kbbls. No ano de 2018 a produção total foi 
de 2.382,4 kbbls, uma contração de 2,0% em relação a 2017 
quando foram produzidos 2.431,6 kbbls.
Conforme divulgado pela Companhia em 26 de novembro 
de 2018, foi celebrado um novo contrato de afretamento que 
proporciona a possibilidade de realizar investimentos em 
longo prazo no TBMT visando aumentar sua capacidade de 
produção para cerca de 10 kbbls por dia.

Gráfico 3: Produção, Comercialização e Estoque 
(em kbbls)

Campos de Atlanta e Oliva – Bloco BS-4: O Bloco BS-4, composto pelos campos Atlanta e Oliva (“Campos de 
Atlanta e Oliva” ou somente “Campo de Atlanta”), está situado na região pós-sal da Bacia de Santos, localizado 
aproximadamente à 185 km da costa, em lâmina d’agua com cerca de 1.550 metros. Conforme divulgado pela 
Dommo Energia por meio do fato relevante de 23 de outubro de 2017, há um procedimento arbitral administrado pela 
London Court of International Arbitratrion – LCIA, envolvendo a Companhia e os demais integrantes do consórcio 
(“Consórcio”). No dia 25 de setembro de 2018 a Companhia tomou conhecimento de sentença proferida pelo Tribunal 
Arbitral (“Decisão”) relativa à primeira fase do procedimento, a qual declarou, dentre outras coisas, que a notificação 
emitida por um membro do Consórcio em 10 de outubro de 2017 (“Notificação”) foi considerada válida à época de 
sua realização. A Notificação tinha o intuito de exercer, sem oferta de pagamento de preço, a opção de exigir a 
exclusão da Companhia do Joint Operating Agreement – JOA, do contrato de Consórcio e do contrato de Concessão, 
todos relativos ao Bloco BS-4. A primeira fase do procedimento arbitral não comportava produção de provas, tendo a 
Decisão previsto que, em nova(s) fase(s) do procedimento arbitral, mediante produção de provas, a Dommo Energia 
ainda possa pleitear anulação da sua exclusão e da transferência compulsória da sua participação no Bloco BS-4 e/
ou indenização por perdas e danos contra os demais membros do Consórcio. A referida Decisão não é definitiva e 
existe a possibilidade de a validade da Notificação que determinava a exclusão da Dommo do Consórcio ser anulada 
em uma etapa subsequente da arbitragem, com a produção de provas que deem suporte à tal anulação. Ainda assim, 
tanto a Decisão já proferida, quanto eventuais futuras decisões de etapas subsequentes somente serão consideradas 
juridicamente válidas, eficazes e exequíveis em território nacional após os procedimentos de homologação de sentença 
estrangeira, a cargo do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos termos da Constituição Federal e da legislação vigente. 
Após eventual homologação da sentença arbitral estrangeira pelo STJ, a transferência efetiva da participação do 
ativo, parcial ou total, pela Dommo Energia somente poderá ocorrer após a sua aprovação pela ANP. Em relação ao 
desempenho operacional do Campo de Atlanta, conforme dados da operadora, foram produzidos 2.923,8 kbbls ao 
longo de 2018, registrando uma média diária de aproximadamente 12,0 kbbls pelo Petrojarl I. Durante o 4T18 foram 
produzidos 1.145,0 kbbls no Campo de Atlanta, cerca de 3,4% a menos do que a produção total no terceiro trimestre 
de 2018.
4. OUTROS ATIVOS
Participação societária: A Companhia é detentora de 4.958.471 ações de emissão da Eneva S.A. (“Eneva”)
contabilizadas e classificadas como Títulos e Valores Mobiliários. Em 31 de dezembro de 2018 o valor marcado

a mercado dessas ações era R$ 79.385. Conforme comunicado ao mercado divulgado em 27 de março de 2019, a 
Companhia aderiu a oferta pública secundária da Eneva e participará com a totalidade das ações detidas, na qualidade 
de vendedora. Campo de Tubarão Azul: Considerando que não se encontrou alternativa viável para continuar as 
atividades no Campo de Tubarão Azul, localizado na Bacia de Campos, a devolução da concessão foi solicitada à 
ANP, conforme fato relevante divulgado em 20 de setembro de 2016. A Dommo Energia, na condição de operadora, 
iniciou em 2017 o processo de abandono dos poços, tendo concluído o mesmo no primeiro trimestre de 2018. O 
processo de descomissionamento do campo encontra-se em andamento.
5. DESEMPENHO FINANCEIRO
As demonstrações financeiras são apresentadas em bases consolidadas e foram preparadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis –
CPC, e pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards – IFRS),
emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB.
Tabela 1: Principais Métricas

(em milhares de R$)
Principais métricas 4T18 3T18 Var.% 2018 2017 Var.%
Taxa de câmbio média (R$/US$) 3,81 3,95 -3,6% 3,66 3,19 14,5%
Volume comercializado (kbbls) 598,7 643,6 -7,0% 2.352,2 2.757,0 -14,7%
Receita líquida 129.796 165.487 -21,6% 538.273 426.481 26,2%
Custo do produto vendido (94.814) (87.491) 8,4% (301.591) (511.439) -41,0%
Lucro bruto 34.982 77.996 -55,1% 236.682 (84.958) -378,6%
Margem bruta 27,0% 47,1% -20,1p.p 44,0% -19,9% n.a.
EBITDA Ajustado 28.355 58.635 -51,6% 192.345 (159.918) n.a.
Margem EBITDA Ajustado 21,8% 35,4% -13,5p.p 35,7% -37,5% n.a.
Lucro (prejuízo) do período (329.263) (610.713) -46,1% (670.977) (1.976.019) -66,0%
No quarto trimestre a Companhia comercializou 598,7 kbbls, uma contração de 7,0% em relação ao 3T18 quando 
foram comercializados 643,6 kbbls. O menor volume comercializado decorre de adequação à condição logística no 
Período uma vez que em ambos os trimestres, foram realizadas duas operações de comercialização – offloadings. 
O menor volume comercializado somado à menor cotação do Brent no Período, e em menor grau à desvalorização 
da cotação média do Dólar, impactaram em 21,6% a receita líquida no trimestre que encerrou em R$ 129.796. No 
Exercício a Companhia comercializou 2.352,2 kbbls, uma retração de 14,7% em relação à 2017. Por outro lado, a 
recuperação média de 30,9% da cotação do Brent, que auferiu média de US$ 71,66 por barril em 2018 frente à US$ 
54,75 por barril em 2017, em conjunto com a apreciação média de 14,5% do Dólar suprimiram o efeito do menor 
volume comercializado e contribuíram para a receita líquida de R$ 538.273 no Exercício, 26,2% superior ao resultado 
de 2017. Lucro bruto: No 4T18 a Companhia registrou lucro bruto de R$ 34.982, uma retração de 55,1% em relação 
ao 3T18, em que foi auferido o montante de R$ 77.996. A redução do resultado bruto de 4T18 em relação ao período 
imediatamente anterior provém da retração de 21,6% na receita líquida supra explicada combinada com o maior custo 
de produção por barril no Período. 

Consequentemente, a margem bruta da Companhia também foi 
afetada, passando de 47,1% em 3T18 para 27,0% no Período.
O lucro bruto anual de R$ 236.682, com margem de 44,0%, 
reflete as melhores cotações do Brent e da taxa de câmbio. Em 
relação ao ano de 2017, esse resultado não é comparável, uma 
vez que os 3 primeiros trimestres de 2017 refletem diferentes 
condições do contrato de afretamento. 
O resultado dos últimos cinco trimestres está ilustrado no 
Gráfico 4 e reflete os termos do contrato de afretamento firmado 
durante o 3T17, que se manteve efetivo entre 4T17 e o 4T18.

Gráfico 4: Lucro Bruto e Margem Bruta 
Em R$ milhões 

EBITDA Ajustado1

O Gráfico 5 ilustra os trimestres em que o contrato de 
afretamento, antes do aditamento firmado em 26 de novembro 
de 2018, permaneceu vigente. O período entre 4T17 e 4T18 
manteve uma margem de EBITDA Ajustado média de 34,0%.
No ano de 2018 a margem do EBITDA Ajustado foi de 35,7%, 
registrando R$ 192.345, sendo que em 2017 o resultado foi 
negativo em R$ 159.918. 
O EBITDA Ajustado no 4T18 atingiu R$ 28.355, com margem 
EBITDA Ajustado de 21,8%. 

Gráfico 5: EBITDA Ajustado 
Em R$ milhões

Lucro/Prejuízo Líquido
Para análise de efeito caixa o prejuízo líquido no 4T18 de R$ 329.263 e o prejuízo líquido no trimestre anterior de 
R$ 610.713 devem ser ajustados, pois parcela relevante é atribuída a resultados não recorrentes e sem efeito caixa. 
O Gráfico 6 ilustra a composição dos resultados líquidos, e observa-se que no 4T18 quando realizados os ajustes 
supramencionados, o resultado seria um lucro líquido de R$ 51.497. O mesmo ajuste no 3T18, resultaria em líquido 
de R$ 8.218.
No acumulado do ano de 2018, o prejuízo líquido registrado foi de R$ 670.977. Ajustado o montante de despesas 
não recorrentes e sem impacto caixa de R$ 746.390, o resultado líquido de 2018 seria um lucro de R$ 75.413. 
O resultado de 2017 não é comparável, pois contabiliza custos e despesas não recorrentes e sem impacto caixa 
resultado da conversão de dívida em instrumentos patrimoniais, conforme acordo firmado com os credores no 
âmbito da recuperação judicial.

Gráfico 6: Composição do Lucro/Prejuízo Bruto 
Em R$ milhões

         1Vide Anexo II para cálculo do EBITDA Ajustado
Ativo
O Ativo total da Companhia ao final do Exercício era R$ 639.231 
sendo 44,4% contabilizado como Ativo Circulante e composto 
principalmente por (i) caixa e equivalentes de caixa; (ii) títulos e 
valores mobiliários; e (iii) estoque de óleo. O Gráfico 7 apresenta 
a evolução da posição de caixa e equivalentes de caixa da 
Companhia. Encerramos o Período com R$ 157.311 em caixa. 
Se somado ao caixa a posição de títulos e valores mobiliários 
detidos pela Companhia, a liquidez atinge R$ 236.389. 
Passivo
No Passivo circulante registramos, na rubrica de outras contas 
a pagar, as chamadas de capital do Consórcio no montante de 
R$ 94.052, cujos pagamentos encontram-se suspensos pela 
Companhia. O Passivo não circulante de R$ 735.459, é com-
posto essencialmente por (i) provisões para obrigação de aban-
dono de campos exploratórios no montante de R$ 320.141; (ii) 
provisões para contingências

Gráfico 7: Posição de Caixa
Em R$ milhões

regulatórias no valor de R$ 154.101; e (iii) provisões para compensações ambientais na quantia de R$ 65.883. 
Destacamos que desde o encerramento do processo de Recuperação Judicial, a Companhia não possui em aberto 
empréstimos e financiamentos com partes não relacionadas. Em decorrência do prejuízo líquido apurado em 2018, 
resultado principalmente da provisão de impairment e despesas de exposição cambial, a Companhia encerrou o 
Exercício com patrimônio líquido negativo de R$ 376.350, frente a patrimônio líquido de R$ 392.412 no final de 2017.
6. COMENTÁRIOS ADICIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Em que pese o desempenho operacional positivo apresentado pela Companhia desde o 4T17, a Administração
destaca que parte significativa desses resultados decorre da efetividade dos termos e condições pactuados nos
acordos relacionados à restruturação financeira e operacional da Companhia e que a sustentação da tendência de
desempenho positivo é sujeita a tais termos e condições. As condições e demais informações dos Acordos foram
divulgadas ao mercado em geral por meio dos Fatos Relevantes de 24 de julho de 2017, 3 de outubro de 2017, 22 de
dezembro de 2017 e 26 de novembro de 2018, disponibilizados pelos canais de divulgação oficiais da Companhia,
assim como constam no Formulário de Referência 2017 apresentado à Comissão de Valores Mobiliários, sendo
recomendada a leitura como parte da avaliação individual de cada investidor.

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Ativo
(reapre-

sentado) 
(reapre-

sentado) 
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5a 51.922 36.008 157.311 42.537
Contas a receber 7 - 16.523 - 16.523
Estoque de óleo 8 30.576 18.055 28.899 16.820
Títulos e valores mobiliários 5b - 68.923 79.078 68.923
Depósitos vinculados 6 3.245 72.505 3.245 72.505
Outros créditos e despesas antecipadas 9 13.605 16.283 15.183 16.102

99.348 228.297 283.716 233.410
Ativo não circulante mantido para venda 10 - 205.920 - 205.920
Total do ativo circulante 99.348 434.217 283.716 439.330
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos vinculados 6 - 60.676 - 60.676
Estoques 8 - - 10.533 10.533
Empréstimos e financiamentos com partes relacionadas 15 14.533.575 12.620.144 - 87.780
Impostos de renda, contribuição social e outros impostos a
 recuperar 14 89.620 87.971 99.272 89.444
Imposto de renda e contribuição social diferidos 14 - 146.300 - 146.300
Créditos com partes relacionadas 15 414.728 354.888 - 5.225

15.037.923 13.269.979 109.805 399.958
Investimentos 11 17.045 184.812 1.677 193.242
Imobilizado 12 243.003 178.268 244.023 179.139
Intangível 13 10 135.115 10 135.115
Total do ativo não circulante 15.297.981 13.768.174 355.515 907.454
Total do ativo 15.397.329 14.202.391 639.231 1.346.784

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Passivo
(reapre- 

sentado)
(reapre- 

sentado)
Circulante
Fornecedores 16 35.122 42.839 35.894 43.790
Imposto de renda, contribuição social, participações 
 governamentais e outros tributos a recolher 14 35.369 29.947 35.381 29.948
Salário em encargos trabalhistas 11.855 14.844 11.943 14.844
Contas a pagar para partes relacionadas 15 199.363 84.587 72.152 2.185
Provisões diversas 17 3.480 41.406 3.480 41.406
Outras contas a pagar 18 74.720 92.602 121.272 130.956
Total do passivo circulante 359.909 306.225 280.122 263.129
Não circulante
Empréstimos e financiamentos com partes relacionadas 15 14.268.774 12.462.921 - -
Contas a pagar para partes relacionadas 15 409.537 349.590 - -
Provisões diversas 17 596.589 654.068 596.589 654.068
PIS e COFINS diferidos 14 138.870 37.175 138.870 37.175
 Total do passivo não circulante 15.413.770 13.503.754 735.459 691.243
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Capital social 20 10.250.677 10.157.770 10.250.677 10.157.770
Ações em tesouraria (21.646) - (21.646) -
Reservas de capital 1.727.383 1.884.317 1.727.383 1.884.317
Ajustes acumulados de conversão 20 60.815 72.927 60.815 72.927
Prejuízos acumulados (12.393.579) (11.722.602) (12.393.579) (11.722.602)
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto) (376.350) 392.412 (376.350) 392.412
Total do passivo e patrimônio líquido (passivo a 
 descoberto) 15.397.329 14.202.391 639.231 1.346.784
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Notas explicativas às Demonstrações Financeiras 
(Em milhares de Reais, exceto quando mencionado em contrário)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital  
social 

Ações em 
tesouraria

Reserva 
 de capital

Ajustes acumulados  
de conversão

Lucro (prejuízos)  
acumulados Total

Saldos em 01 janeiro de 2017 8.607.471 - 117.273 90.552 (9.746.583) (931.287)
Aumento de Capital 20 1.550.299 - - - - 1.550.299
Consituição de Reserva de Capital - conversão da dívida em Instrumento de Patrimônio - - 1.767.044 - - 1.767.044
Ajustes acumulados de conversão 11 e 20 - - - (17.625) - (17.625)
Prejuízo do exercício - - - - (1.976.019) (1.976.019)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 10.157.770 - 1.884.317 72.927 (11.722.602) 392.412
Ações emitidas em função da Incorporação de ações da OGPar 11 e 20 92.907 - - - - 92.907
Ações em tesouraria (decorrente processo de  incorporação de ações da OGPar totalmente 
 realizadas até a data de publicação dessas demonstrações financieras) 20 - (54.200) - - - (54.200)
Ações em tesouraria – Venda de ações ocorrida entre 26 de novembro e 31/12/ 2018  20 - 16.215 - - - 16.215
Efeito da incorporação de ações da OGPar 11 - - (140.595) - - (140.595)
Ajustes acumulados de conversão – outras controladas (a) 11 - - - (1.718) - (1.718)
Ajuste acumuado de conversão – Investimento Atlanta Field (a) 11 - 32.761 - 32.761
Ajuste acumuado de conversão – Baixa 100% investimento Atlanta Field (a) 11 - (43.155) - (43.155)
Perda na alienação da participação recíproca 20 - 16.339 (16.339) - - -
Prejuízo do exercício - - - - (670.977) (670.977)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 10.250.677 (21.646) 1.727.383 60.815 (12.393.579) (376.350)

Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 
(Em milhares de Reais, exceto pelo prejuízo básico e diluído por ações)

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

(reapresentado) (reapresentado) 
Receita líquida de venda 21 523.336 426.481 538.273 426.481 
Custo dos produtos vendidos 22 (321.787) (530.958) (301.591) (511.439)
Lucro (prejuízo) bruto 201.549 (104.477) 236.682 (84.958)
Despesas operacionais
Despesas administrativas e gerais 23 (50.065) (67.579) (51.746) (69.371)
Outras despesas operacionais 25 (100.917) (23.562) (106.597) (28.213)
Provisão/realização de impairment 26 (419.522) (644.282) (403.539) (630.292)
Provisão para perda em investimentos 11 - - (223.273) -
Provisão para realização de ajustes
 acumulados de conversão - - 43.155 -
Resultado de equivalência patrimonial 11 (774.091) (37.017) 986 (1.487)

(1.344.595) (772.440) (741.014) (729.363)
Resultado antes do resultado financeiro e 
 dos tributos sobre o lucro (1.143.046) (876.917) (504.332) (814.321)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 24 25.803 90.526 27.768 88.995
Despesas financeiras 24 (28.048) (1.347.690) (31.177) (1.353.090)
Variação cambial líquida 24 620.614 140.467 (16.936) 84.802

618.369 (1.116.697) (20.345) (1.179.293)
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (524.677) (1.993.614) (524.677) (1.993.614)
Imposto de renda e contribuição social 14 (146.300) 17.622 (146.300) 17.622
Prejuízo das operações em continuidade (670.977) (1.975.992) (670.977) (1.975.992)
Operações descontinuadas - (27) - (27)
Prejuízo do exercício (670.977) (1.976.019) (670.977) (1.976.019)
Prejuízo básico e diluído por
 ação (em R$) 32 (0,25166) (5,21947) (0,25166) (5,21947)

Demonstrações dos resultados abrangentes Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Controladora e Consolidado

2018 2017
(reapresentado) 

Prejuízo do exercício (670.977) (1.976.019)
Ajustes de conversão de moeda estrangeira (12.115) (17.625)
Total do resultado abrangente (683.092) (1.993.644)

Demonstrações do valor adicionado Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Nota 2018 2017 2018 2017
(reapre- 

sentado) 
(reapre- 

sentado) 
Receita líquida de vendas 21 523.336 426.481 538.273 426.481
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos 
 menos royalties, depreciação e amortização 22 (261.682) (490.197) (241.486) (470.678)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 20.449 (11.666) 28.332 (5.054)
Resultado de equivalência patrimonial 11 (774.091) (37.017) 986 (1.487)
Provisão para perda em investimentos Atlanta Field 11 - - (223.273) -
Provisão para realização de ajustes acumulados de conversão - 
 investimento Atlanta Field - - 43.155 -
Perda na conversão da dívida em instrumento de patrimônio 24 - (1.590.937) - (1.590.937)
(Provisão)/realização de impairment 26 (419.522) (644.282) (403.539) (630.292)

(1.434.846) (2.774.099) (795.825) (2.698.448)
Valor adicionado bruto (911.510) (2.347.618) (257.552) (2.271.967)
Retenções
Depreciação do imobilizado e amortização do intangível (8.809) (1.546) (25.754) (16.013)

(8.809) (1.546) (25.754) (16.013)
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia (920.319) (2.349.164) (283.306) (2.287.980)
Valor adicionado recebido em transferência 
Resultado de operações descontinuadas - (27) - (27)
Receitas financeiras 24 25.803 90.526 27.768 88.995

25.803 90.499 27.768 88.968
Valor adicionado total a distribuir (894.516) (2.258.665) (255.538) (2.199.012)
Distribuição do valor adicionado
Empregados (i)
Remuneração direta 42.952 51.402 43.013 51.524
Benefícios 7.626 7.523 7.626 7.527
FGTS 3.936 3.139 3.936 3.139

54.514 62.064 54.575 62.190
Tributos
Impostos, taxas e contribuições 262.456 (1.757) 260.694 (3.295)
 Royalties 52.057 40.761 52.057 40.761
Despesas financeiras e variação cambial líquida 24 (592.566) (383.714) 48.113 (322.649)
Remuneração de capitais próprios  
Prejuízo do exercício atribuído aos acionistas (670.977) (1.976.019) (670.977) (1.976.019)
Valor adicionado total distribuído (894.516) (2.258.665) (255.538) (2.199.012)
(i) Composto por valores alocados aos projetos como custo dos produtos vendidos ou imobilizado e por valores
registrados como despesas administrativas e gerais.

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

Nota 2018 2017 2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais
(reapre- 

sentado) 
(reapre- 

sentado) 
Prejuízo do exercício das operações em continuidade (670.977) (1.975.992) (670.977) (1.975.992)
Prejuízo do exercício das operações descontinuadas - (27) - (27)
Ajustes para reconciliar o resultado ao fluxo de caixa das 
 atividades operacionais:
Depreciação do imobilizado e amortização do intangível 8.809 1.546 25.754 16.013
Resultado de equivalência patrimonial 11 774.091 37.017 (986) 1.487
Opções de ações (pro rata, cancelamento/anulação e garantias) 18 (519) 126 (519) 126

Perdas por redução ao valor recuperável de ativos
12, 13 e 

26 419.522 644.282 403.539 630.292
Provisão para perda em investimentos 11 - - 223.273 -
Provisão para perdas de estoques 8 2 111.567 2 105.945
Provisões diversas 17 (30.968) 869 (30.968) 869
Variação cambial não realizada s/ empréstimos e financiamentos (655.848) (129.964) (8.453) (93.913)
Juros/encargos sobre financiamento ativos e passivos provisionados (9.207) (292.953) (6.498) (290.881)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 14 146.300 (17.622) 146.300 (17.622)
PIS e COFINS diferidos 14 e 25 101.695 9.537 101.695 9.537
Juros e variação cambial sobre provisão para abandono 17 60.395 19.096 60.395 19.096
Ajuste a valor justo ativos financeiros 5 e 24 (5.454) (40.660) (10.155) (40.660)
Perda na conversão da dívida em instrumento de patrimônio 24 - 1.590.937 - 1.590.937
Outros - (707) (44.446) (1.184)
Caixa gerado (aplicado) nas operações 137.841 (42.948) 187.956 (45.977)
Variação nos ativos e passivos:
Outros créditos e partes relacionadas 9 e 15 278.817 210.907 70.249 184.348
Impostos de renda, contribuição social e outros impostos a
  recuperar 14 (1.649) 11.903 (2.033) 11.629
Contas a receber 7 16.523 (16.523) 16.523 (16.523)
Estoques 8 (7.996) (51.002) (7.554) (51.002)
Depósitos vinculados 6 129.936 30.710 129.936 30.710
Fornecedores 16 (7.717) 7.785 (8.252) 8.502
Salários e encargos trabalhistas (2.989) (1.784) (2.989) (1.795)
Imposto de renda, contribuição social, participações
 governamentais e outros tributos a recolher 14 5.422 4.720 5.431 4.719
Provisões diversas 17 (63.164) (67.450) (63.164) (67.450)
Outras contas a pagar 18 15.740 40.251 23.790 78.605

362.923 169.517 161.937 181.743
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 500.764 126.569 349.893 135.766
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Títulos e valores mobiliários 20.b - (19.834) - (19.834)
Aumento de capital em participações acionárias 11 (1.052) (6.032) - (14.647)
Aquisições de ativo imobilizado 12 (428) (90.895) (428) (90.895)
Alienação de ativo imobilizado 12 376 136 376 136
Aquisições de bens intangíveis 13 (251.287) (61) (251.287) (61)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos (252.391) (116.686) (251.339) (125.301)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital - 198 - 198
Venda de ações da Dommo pela OGpar - - 16.215 -
Captações de empréstimos e financiamentos com partes relacionadas 47.887 - - -
Amortização de principal de financiamentos com partes 
 relacionadas 15 (280.346) - - -
Caixa consolidação OGPar - - 5 -
Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades de
 financiamentos (232.459) 198 16.220 198
Variação no caixa e equivalentes de caixa 15.914 10.081 114.774 10.663
Demonstração da variação no caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 36.008 25.927 42.537 31.874
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 51.922 36.008 157.311 42.537
Variação no caixa e equivalentes de caixa 15.914 10.081 114.774 10.663

1. CONTEXTO OPERACIONAL
1.1 Estrutura societária: Em 31/12/2018 a Dommo Energia apresentava a seguinte estrutura societária:

Dommo Energia S.A., anteriormente denominada OGX Petróleo e Gás S.A., (“Dommo Energia” ou “Cia.”) foi 
constituída, sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade, em 27/06/2007. Com sede na cidade do Rio 
de Janeiro, tem por objeto social, mediante autorização ou concessão da União, a pesquisa, a lavra, o refino, o pro-
cessamento, o comércio e o transporte de petróleo e gás natural e de outros hidrocarbonetos, bem como quaisquer 
outras atividades correlatas. A Dommo Energia poderá, ainda, diretamente ou através de subsidiárias, exercer as 
atividades integrantes de seu objeto social no País ou fora do território nacional e participar do capital de outras so-
ciedades. Dommo R-11 Petróleo e Gás S.A., anteriormente denominada OGX R-11 Petróleo e Gás S.A., (“Dommo 
R-11”): Constituída em 4/10/2013, com sede na cidade do Rio de Janeiro, tem o mesmo objeto social da Dommo Ener-
gia. Dommo International GmbH, anteriormente denominada OGX International GmbH, (“Dommo International”):
Constituída em 11/11/2009, com sede na cidade de Viena, na Áustria, tem por objeto social a participação em outras
empresas e em qualquer tipo de negócio. Dommo Austria GmbH, anteriormente denominada OGX Austria GmbH,
(“Dommo Austria”): Constituída em 11/11/2009, com sede na cidade de Viena, na Áustria, tem por objeto social
todas as atividades relacionadas ao comércio de petróleo, gás natural e todos os demais hidrocarbonetos, incluindo
importação, exportação, processamento, transporte e armazenagem. Pode, também, adquirir, manter e alienar parti-
cipações em outras empresas e celebrar contratos de locação. OGX Netherlands Holding B.V. (“OGX Netherlands
Holding”): Constituída em 23/07/2012, com sede em Amstelveen, na Holanda, tem por objeto social a exploração,
produção e comercialização de petróleo e seus subprodutos, gás natural e outros hidrocarbonetos. Pode, ainda, parti-
cipar no capital de outras sociedades e prestar serviços técnicos na indústria de petróleo e gás, bem como se engajar
em outras atividades associadas a essa indústria. Atualmente, a sua principal atividade consiste na participação no
capital de outras sociedades holandesas. OGX Netherlands B.V. (“OGX Netherlands”): Constituída em 19/03/2010,
com sede em Amstelveen, na Holanda, tem por objeto social a exploração, produção e comercialização de petróleo
e seus subprodutos, gás natural e outros hidrocarbonetos. Pode, ainda, prestar serviços técnicos na indústria de
petróleo e gás, bem como se engajar em outras atividades associadas a essa indústria. Atualmente, a sua principal
operação consiste na aquisição e arrendamento, para a Dommo Energia, de equipamentos a serem utilizados na in-
dústria de petróleo e gás. Atlanta Field B.V. (“Atlanta Field”): Constituída em 02/11/2012, com sede em Rotterdam,
na Holanda. Atualmente, a sua principal operação consiste na aquisição e arrendamento de equipamentos a serem uti-
lizados na exploração e produção de petróleo e gás pelo Consórcio BS-4 composto por Dommo Energia com 40% de
participação, Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. (“Operadora” ou “QGEP”) com 30% e Barra Energia do Bra-
sil Petróleo e Gás Ltda. (“Barra”) com os 30% restantes (quando em conjunto “Consórcio” ou “Consórcio BS-4”). Eneva
S.A. (“Eneva”): Foi constituída em 25/04/2001 sob a denominação de MPX Mineração e Energia Ltda., com sede na
cidade do Rio de Janeiro. Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11/09/2013, foi aprovada a alteração da
denominação social da mesma, passando a ser denominada de Eneva S.A. Seu plano de negócios prevê como ativi-
dade principal a geração de energia elétrica através do desenvolvimento de matrizes energéticas diversificadas, como
carvão mineral, gás natural e fontes renováveis. A fim de integrar suas operações a Eneva também é acionista de
concessionárias de projetos de produção e exploração de gás natural na bacia do Parnaíba, no Estado do Maranhão,
que fornece gás para as usinas termelétricas que foram construídas pela empresa no mesmo local. A Dommo Energia 
classifica a participação na Eneva como um ativo financeiro mensurado pelo valor justo através do resultado. Tais
ativos estão classificados em 31/12/2018 como “títulos e valores mobiliários” no ativo circulante - vide nota explicativa
5b. Óleo e Gás Participações S.A. (“OGPar”): Foi constituída em 10/04/2006, sob a razão social Centennial Asset
Participação Corumbá S.A. Após a cisão do acervo líquido associado a outros negócios que não petróleo e gás, a
razão social foi alterada, em 3/09/2007 para OGX Petróleo e Gás Participações S.A. e posteriormente, em 06/12/2013, 
para a denominação atual. Com sede na cidade do Rio de Janeiro, tem como objeto social a participação no capital de 
outras sociedades, que atuam no segmento de petróleo e gás, nacionais ou estrangeiras, constituídas sob qualquer
tipo societário. (*) Em dezembro de 2018 a Dommo Energia incorporou (“incorporação por ações”) a OGPar e passou
a deter a totalidade das ações da OGPar. A OGPar por sua vez possuía na data de dessas demonstrações financeiras
a participação recíproca de 0,83% na Dommo Energia. Para maiores detalhes sobre a incorporação por ações vide
nota explicativa 11. 1.2 Portfólio: Em 31/12/2018 a Cia. possuía participação nos seguintes campos:

País Bacia Bloco Campo Operador
% Dommo 

Energia
Período  

contratual
1 Brasil Campos BMC 41 Tubarão Azul Dommo Energia 100% 09/05/2012 a 09/05/2039
2 Brasil Campos BMC 39 e 40 Tubarão Martelo Dommo Energia 100% 19/04/2012 a 19/04/2039
3 Brasil Santos BS-4 Atlanta Queiroz Galvão E&P 40% 27/12/2006 a 27/12/2033
4 Brasil Santos BS-4 Oliva Queiroz Galvão E&P 40% 27/12/2006 a 27/12/2033
Campos em desenvolvimento e produção: Atlanta e Oliva - em disputa: Os campos de Atlanta e Oliva estão loca-
lizados no bloco BS-4 na Bacia de Santos (“BS-4” ou “Campos de Atlanta e Oliva” ou “Campo de Atlanta”) onde a 
Companhia possui 40% de participação no consórcio BS-4 composto ainda por Queiroz Galvão Exploração e Produ-
ção S.A. (“Operadora” ou “QGEP”) com 30% de participação e Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. (“Barra”) 
com os 30% restantes (quando em conjunto “Consórcio” ou “Consórcio BS-4”). O Campo de Atlanta iniciou a produção 
no dia 2 de maio de 2018. Em outubro de 2017, a Barra notificou a Dommo Energia informando que estaria exercendo, 
sem oferta de pagamento de preços ou reparação de danos, uma opção de exigir a exclusão da Companhia do Joint 
Operating Agreement (“JOA”), do contrato do Consórcio BS-4 e do contrato de concessão (“Notificação”). Segundo 
consta na Notificação, o fundamento da exigência seria a incapacidade da Dommo Energia de remediar suposta 
inadimplência até o 60º (sexagésimo) dia após a data do envio de notificações de inadimplemento relativos às chama-
das de recursos (cash calls) para cobertura dos gastos do Consórcio BS-4 (nota 19e). A esse respeito, a Companhia 
comunicou ao mercado no dia 23 de outubro de 2017 que iniciou procedimento de arbitragem a ser administrado pela 

London Court of International Arbitration - LCIA, nos termos do regulamento de arbitragem da UNCITRAL, contra a 
Barra e a QGEP, para questionar (i) o exercício da suposta opção pela Barra de exigir que a Dommo, sem qualquer 
oferta de pagamento de preço ou de indenização, se retire do JOA referente ao BS-4, do contrato do Consórcio BS-4 
e do Contrato de Concessão do BS-4; (ii) o estado de inadimplência da QGEP na qualidade de operadora do Consór-
cio BS-4; e (iii) a ilegalidade de determinadas cláusulas do JOA que supostamente autorizariam o exercício das ações 
intentadas pela Barra e QGEP. Há também pedido de condenação da Barra e QGEP ao pagamento das perdas e 
danos causados por tais condutas (nota 19e). O Tribunal arbitral proferiu decisão preliminar, com efeitos a partir do 
segundo trimestre de 2018 (“2T18”), na qual determina que a parcela referente à participação de 40% na receita pro-
veniente da venda do óleo seja depositada em uma conta escrow, que os depósitos serão utilizados para pagar cash 
calls emitidos após a decisão preliminar e outros custos e que o saldo remanescente será levantado pelo vencedor da 
disputa. Dessa forma, e em consonância com o CPC 25, a Dommo Energia não registrou os billings statements e os 
cash calls, recebidos a partir do 2T18, nos montantes de R$ 136.458 e de R$ 120.103, respectivamente. Da mesma 
forma, a receita decorrente da venda de óleo também não foi registrada. Em 18 de julho de 2018, a Operadora emitiu 
um comunicado à Dommo Energia sobre a abertura da conta escrow onde devem ser depositados os valores da ven-
da do óleo e na qual foram depositados R$ 42.045 em pagamento à parcela de 40% em disputa referente aos carre-
gamentos ocorridos. Durante esse período, a Operadora resgatou o valor integral depositado na escrow para paga-
mentos dos cash calls, recebidos a partir do 2T18. No dia 25 de setembro de 2018 a Companhia tomou conhecimento 
de sentença proferida pelo Tribunal Arbitral (“Decisão”) relativa à primeira fase do procedimento arbitral, conforme fato 
relevante divulgado no dia 23 de outubro de 2017. A referida Decisão declara, dentre outras coisas, que a notificação 
emitida pela Barra em 10 de outubro de 2017, no intuito de exercer, sem oferta de pagamento de preço, a opção de 
exigir a exclusão da Companhia do JOA, do contrato de Consórcio e do contrato de Concessão, todos relativos ao 
Bloco BS-4 - conforme fato relevante de 20 de outubro de 2017 -, foi válida ao tempo em que realizada, devendo pro-
duzir efeitos desde a data de seu recebimento pela Companhia, ou seja, 11 de outubro de 2017, sem prejuízo da 
possibilidade de esta exclusão ter sua nulidade atestada em uma etapa subsequente da arbitragem, com a produção 
de provas que deem suporte a tal anulação. A primeira fase do procedimento arbitral não comportava produção de 
provas, tendo a Decisão previsto que, em nova(s) fase(s) do procedimento arbitral, mediante produção de provas, a 
Dommo Energia ainda possa pleitear anulação da sua exclusão e da transferência compulsória da sua participação no 
Bloco BS-4 e/ou indenização por perdas e danos contra QGEP e Barra. A Decisão revogou a decisão preliminar sobre 
a venda do óleo de titularidade da Dommo produzido em BS-4, mas manteve a receita do óleo com a Barra e GQEP, 
razão pela qual a Dommo permanece não registrando a receita nem os cash calls. Os efeitos e a consequente exequi-
bilidade da Decisão em território nacional estão sujeitos aos procedimentos de homologação de sentença estrangeira, 
a cargo do Superior Tribunal de Justiça - STJ, nos termos da Constituição Federal e da legislação vigente. Nesse 
contexto e atendendo especificamente a legislação contábil representada pelo CPC 01 - Redução ao Valor Recuperá-
vel de Ativos e pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, a Dommo Energia reclassificou 
o montante de R$ 205.920 da parcela de sua participação no BS-4 que estava classificado como mantido para venda
e registrou novamente no imobilizado o valor de R$ 101.602 e no intangível o valor de R$ 104.318. Também em con-
sequência da determinação dessa legislação contábil, complementou o montante da impairment cujo saldo em 31 de
dezembro de 2018 é de R$ 1.084.369 e que, conforme descrito na nota explicativa 26, está liquido da provisão para
abandono no montante de R$ 264.020 em 31 de dezembro de 2018 (nota explicativa 17b) e dos cash calls recebidos
após outubro de 2017 cujo saldo em 31 de dezembro de 2018 era de R$ 47.648 (nota explicativa 18). Adicionalmente
a Companhia reverteu a parcela do imposto de renda e da contribuição social diferidos referentes à projeção de lucros 
tributáveis futuros decorrentes do Bloco BS-4, considerando os aspectos inerentes a venda do óleo mencionados no
processo arbitral. Ressaltamos que essas reclassificações dos registros contábeis atendem essencialmente a deter-
minações do CPC 01 e do CPC 25, e não representam o entendimento da Administração da Companhia e de seus
assessores jurídicos sobre a Decisão e nem trazem prejuízo a qualquer estratégia jurídica a ser eventualmente imple-
mentada. Tubarão Martelo: O campo de Tubarão Martelo localizado na Bacia de Campos (“Campo de Tubarão
Martelo” ou “TBMT”) encontra-se em produção e é operado pela Cia.. A Plataforma de Produção, Armazenagem e
Carregamento de Petróleo (Floating Production Storage and Offloading - FPSO) denominada FPSO OSX-3, de pro-
priedade da OSX-3 Leasing B.V. (“OSX-3”), está alocada à produção do campo. Em 26/11/2018 a Cia. celebrou, me-
diante aprovação de seu Conselho de Administração, um novo aditamento ao contrato de afretamento (“Novo Afreta-
mento”) com a OSX 3 Leasing B.V. (“OSX 3”), para prolongar o afretamento existente por um período de até 20 anos.
A OSX 3 é a proprietária da FPSO OSX-3 (“FPSO”), utilizada como unidade de produção no Campo de Tubarão
Martelo (“TBMT”), que atualmente produz em torno de 6.000 barris de petróleo por dia. Adicionalmente, em conjunto
ao Novo Afretamento, a Cia. e a OSX 3 também cancelaram a opção de compra para a aquisição do TBMT, opção
esta que era detida pela OSX 3 após a recuperação judicial. Nos termos do contrato de afretamento anterior (“Antigo
Afretamento”), que havia sido negociado como parte da reestruturação do endividamento da Cia. enquanto ainda es-
tava em recuperação judicial (conforme informado no Fato Relevante divulgado em 24/07/2017), a OSX 3 poderia
notificar a Cia. a qualquer momento sobre sua intenção de remover a embarcação do TBMT. Além disso, como prote-
ção adicional à OSX 3, a Cia. concedeu uma opção de compra que permitia à OSX 3 adquirir o TBMT por USD 1,00
sob certas condições. Os termos do Antigo Afretamento dificultavam que a Dommo Energia continuasse com os inves-
timentos planejados e aprovados no TBMT, dada a incerteza quanto à permanência da FPSO como unidade de pro-
dução do TBMT. O Novo Afretamento foi negociado pelas partes a fim de proporcionar à Dommo Energia a visibilida-
de necessária e o comprometimento de longo-prazo para investir no TBMT e aumentar sua capacidade produção.
Como resultado do Novo Afretamento, a Cia. será capaz de retomar os investimentos planejados e aprovados no
TBMT (“Revitalização”). A Revitalização consiste na conclusão do quinto poço, 4HP, que já foi perfurado e precisa ser
conectado ao FPSO, bem como atividades de workover nos quatro poços produtores, conhecidos como 2HP, 6HP, 8H 
e 44HP. O objetivo da Revitalização é elevar a produção do TBMT para uma estimativa de 10.000 barris de petróleo
por dia até o final de 2019. A Cia. estima que o gasto da Revitalização será de USD 77.900 (“Gasto de Revitalização”),
montante este que deverá ser desembolsado ao longo dos próximos 12 a 18 meses e será financiado pelos saldos de
caixa existentes e pela futura geração de caixa. Abaixo estão os termos gerais do Antigo Afretamento, em vigor desde
a implementação do acordo celebrado com os credores da Cia. em 24/07/2017 (“Omnibus Deed” ou “Acordo de Cre-
dores”): (i) a outorga, pela Dommo Energia à OSX 3, de uma opção de compra sobre TBMT, através do pagamento de 
USD 1,00 acrescido da soma de outros valores (“Opção de Compra TBMT”); (ii) dadas certas condições precedentes,
a outorga, pela OSX 3 à Dommo Energia, de uma opção de compra sobre 4.958.471 ações emitidas pela Eneva e
detidas pela OSX 3, mediante o pagamento de USD 1,00 (“Opção de Compra Eneva”); (iii) ausência de um prazo
determinado. A Dommo Energia, quando notificada a qualquer momento, teria que tomar todas as medidas necessá-
rias para concluir o processo de devolução da FPSO em até 240 dias contados do recebimento da notificação; (iv)
pagamentos de afretamento baseados em uma fórmula estabelecida e efetivos até a devolução da FPSO à OSX 3. Os 
Termos Gerais do Novo Afretamento são: (i) cancelamento da Opção de Compra TBMT; (ii) cancelamento da Opção
de Compra Eneva; (iii) prazo de 20 anos de vigência do afretamento, sujeito às disposições de rescisão antecipada,
conforme descritos abaixo; (iv) os pagamentos de afretamento serão calculados e pagos a cada offload, com base em
uma fórmula que distribuirá os fluxos de caixa gerados por TBMT entre as partes da seguinte forma: Receita Bruta do
TBMT, menos os royalties da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”), menos o Gasto
de Revitalização do TBMT, menos os depósitos para o fundo de abandono (quando aplicável) = Fluxo de Caixa Bruto
do TBMT (“TBMT-FCB”). A divisão do TBMT-FCB entre as partes será da seguinte forma (cálculo pro-rata de acordo
com o número de dias corridos entre os offloads): • Pagamento pela Dommo Energia (“PD”): 100% do TBMT-FCB até
USD 58.500 por ano; • Pagamento do Afretamento (“PA”): 100% do TBMT-FCB até USD 47.200 por ano - equivalente
a USD 129 de taxa diária. Após os pagamentos acima, o fluxo de caixa remanescente do TBMT será dividido em 20%
para a Dommo Energia, o pagamento variável da Dommo Energia (“PVD”), e 80% para o OSX 3, o pagamento variável 
do afretamento (“PVA”). (v) a fim de garantir esse novo contrato de afretamento de longo prazo e cancelar a Opção de
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Compra TBMT, a Dommo Energia efetuou em 27/11/2018 um pagamento à OSX-3 no montante de USD 50.000, com 
recurso do caixa corporativo e do depósito vinculado (nota explicativa 6), e realizará outro pagamento de USD 15.000 
até 30/09/2019 (nota explicativa 15), totalizando R$251.287 (USD 65.000) em 31/12/2018 classificados como intangí-
vel (notas explicativas 1.3 e 13). No caso de rescisão do Novo Afretamento pela OSX 3 antes do vencimento do prazo 
contratual, haverá uma taxa de rescisão antecipada a ser paga pela OSX 3 à Dommo Energia da seguinte forma: USD 
65,.000 até 2019, USD 50,.000 até 2020, USD 25.000 até 2021, USD 12.000 até 2022 e USD 6.000 até 2023. Em 
conjunto com os termos financeiros descritos acima, o Novo Afretamento também inclui termos adicionais como ga-
rantias (penhora sobre o óleo, campo e recebíveis), penalidades por inadimplemento (para ambas as partes), conta de 
cobrança para o desembolso de pagamentos e outros termos negociados pelas partes. Campo em processo de 
descomissionamento: Tubarão Azul: Conforme fato relevante divulgado no dia 22/01/2016, foi concluída a desmo-
bilização do navio de produção FPSO OSX-1 que operava no Campo. O abandono dos poços foi concluído no primei-
ro trimestre de 2018 e o descomissionamento do campo está em andamento. 1.3 Continuidade das operações: A 
celebração do novo contrato de afretamento da FPSO OSX-3 entre a Cia. e OSX-3 estabeleceu novas condições 
permitindo a realização de intervenções em poços do Campo de Tubarão Martelo que resultarão na produção de 10,5 
MMbls (milhões de barris) até 2022 e na consequente geração incremental de caixa no montante de R$251.906. Esse 
novo cenário é a base para a reavaliação da impairment do imobilizado de Tubarão Martelo cujas premissas são des-
critas na nota explicativa 12. Essas ações relacionadas a Tubarão Martelo possibilitarão à Cia. obter o fluxo de caixa 
necessário à manutenção de suas operações e fazer frente aos custos de produção e às despesas operacionais ao 
longo do período estimado de produção até 2022. Importante ressaltar que a reserva total de Tubarão martelo é de 
13,9 MMbls, sendo que além dos 10,5 MMbls classificados como provada (1P) e a serem produzido até 2022 há outros 
3,4 MMbls classificados como prováveis (2P) que poderão ser produzidos até 2024 dependendo de novas avaliações 
econômicas que justifiquem a revisão do corte econômico. Esse volume de 13,9 MMbls está suportado pelo  relatório 
emitido pela Gaffney, Cline & Associates em 5/09/2018 e utilizado tanto na negociação do novo contrato de afretamen-
to quanto na avaliação econômica que resultou na reavaliação da impairment. Essa extensão da vida útil de Tubarão 
Martelo é o principal fundamento que suporta a premissa de continuidade da Cia.. Não obstante as intervenções su-
pramencionadas que mitigam a geração de caixa no médio prazo, a Administração da Cia. chama a atenção para 
aspectos que indicam a existência de incertezas relevantes quanto à capacidade de continuidade operacional no 
longo prazo. A Dommo tem apurado prejuízos repetitivos em suas operações e apresentou passivo a descoberto em 
31/12/2018 no montante de R$376.350 mil. Adicionalmente, possui relevantes passivos de longo prazo no montante 
de R$596.589 em 31/12/2018 e divulgados na nota explicativa 17. Importante ressaltar que ainda é incerto o momen-
to de realização desses passivos como, por exemplo, o abandono do Campo de Tubarão Martelo e que a capacidade 
de quitá-los depende de uma série de cenários cuja avaliação, uma vez já resolvida a geração de caixa no médio 
prazo (2022), será intensificada pela Cia. a partir de 2019. Assim, a administração da Cia. tem trabalhado em planos 
para reverter a situação mencionada acima. Uma das alternativas de mitigação dessas incertezas e ainda sob estudos 
de viabilidade pela Administração da Dommo, é a implementação de um novo plano de desenvolvimento do Campo 
de Tubarão Martelo, visando explorar o volume potencial de 33,4 MMbls, adicional à reserva de 13,9 MMbls, sendo 4,7 
MMbls classificados como possível (3P) e 28,7 MMbls como recursos contingentes. O volume de 4,7 MMbls está vin-
culado à possível conexão de um poço já perfurado mas ainda em avaliação. Outra opção, ainda em estágio prelimi-
nar, de exploração e desenvolvimento considerada para explorar o volume potencial de 28,7 MMbls é a utilização de 
injeção de água e perfuração de novos poços produtores. Tal novo plano de desenvolvimento depende, entre outros 
fatores, da futura reavaliação geológica do Campo bem como da previsão de preço do petróleo no longo prazo a qual, 
se favorável, constitui gatilho que pode tornar o novo plano de desenvolvimento economicamente viável, estendendo 
a vida útil do Campo bem como a geração de caixa. Dados mais recentes disponíveis da US Energy Information As-
sociation - EIA (Annual Energy Outlook 2019) projetam um crescimento médio real dos preços do petróleo entre 2018-
2050 de 1,20% ao ano. Ainda com relação ao possível novo plano de desenvolvimento, destacamos os riscos geoló-
gicos e de preço que têm influência determinante nessa avaliação. O risco geológico refere-se tanto à dificuldade de 
extração quanto à possibilidade de que as reservas acessíveis em qualquer depósito sejam menores do que o estima-
do. Geólogos de petróleo e gás trabalham arduamente para minimizar o risco geológico, testando com frequência tais 
avaliações e reduzindo as variações dessas estimativas. O nível de confiança dos resultados relacionados ao volume 
estimado de reservas é expresso através dos termos “provado” ou “1P”, “provável” ou “2P” e “possível” ou “3P”. Além 
do risco geológico, o preço do petróleo e do gás é o principal fator para decidir se uma reserva é economicamente 
viável. Basicamente, quanto mais relevantes forem as barreiras geológicas à extração, maior o risco de preço que um 
determinado projeto enfrenta. Isso ocorre porque a extração não convencional geralmente custa mais do que uma 
perfuração vertical até um depósito. Isso não significa que as empresas de petróleo e gás automaticamente suspen-
dam as operações em um projeto que se torna não rentável devido a uma queda de preço. Geralmente, esses projetos 
não podem ser rapidamente desativados e reiniciados. O acompanhamento e estudo dos preços prováveis ao longo 
do prazo do projeto são essenciais no processo decisório de investimento. Caso os estudos de viabilidade se mostrem 
positivos, a Cia. necessitará de fontes de recursos para financiar o projeto. Nesse sentido, há diversas estruturas que 
podem ser exploradas, desde as similares ao novo contrato de afretamento recente da FPSO OSX-3 até o acesso aos 
mercados de crédito e de capitais, uma vez que atualmente a empresa não apresenta alavancagem financeira, estan-
do em condições de estruturar financiamentos típicos da indústria de óleo e gás. Outro aspecto relevante são as 
contingências tributárias classificadas como possíveis e divulgadas na nota explicativa 19 no montante de R$2.753.461 
para as quais o julgamento da Cia. e de seus advogados é de que há argumentos e fundamentos que sustentam nos-
sa defesa a respeito dos questionamentos das autoridades tributárias. Além disso, deve-se considerar que há signifi-
cativa incerteza quanto ao prazo para desfecho desses assuntos. Destacamos que as ações que resultaram na exten-
são do prazo de produção de Tubarão Martelo buscaram equacionar as questões de liquidez de curto e médio prazos. 
E, conforme comentado acima, a Cia. segue empreendendo esforços almejando o equilíbrio financeiro de longo prazo. 
Adicionalmente, conforme descrito na Nota 17, a Cia. está discutindo com a ANP o valor da garantia referente às 
provisões para abandono de poço de Tubarão Martelo. Conforme descrito na referida nota, o valor do depósito em 
garantia será de aproximadamente USD 65 milhões, entretanto, este montante não irá causar um desequilíbrio rele-
vante no fluxo de caixa da Cia., pois o valor do depósito irá reduzir o desembolso financeiro referente ao custo variável 
mensal do aluguel da FPSO OSX-3. Com relação ao ativo BS-4, a Cia. constituiu uma impairment na totalidade do 
valor investido para atender a legislação contábil (vide nota explicativa 12). Esse ativo permanece em disputa arbitral 
(vide nota explicativa 1.2). Com base nos planos descritos acima, a Cia. possui a capacidade de continuar operando 
e as demonstrações financeiras foram elaboradas utilizando a base contábil de continuidade operacional.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Base de preparação: a. Declaração de conformidade com relação às normas IFRS e às normas do CPC: As
demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronun-
ciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e pelas Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (International Financial Reporting Standards ou “IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (“IASB”). Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. b. Base de mensuração:
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, com exceção
dos instrumentos financeiros derivativos, quando aplicáveis, e outros instrumentos financeiros, que foram mensura-
dos pelo valor justo (fair value). c. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras
estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Cia.. Todos os saldos foram arredondados para o milhar
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. d. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas
demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação
das políticas contábeis da Cia. 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
estimativas são reconhecidas prospectivamente. As informações sobre premissas e estimativas que poderão resultar
em ajustes dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa
1.3 - As demonstrações financeiras foram elaboradas considerando a continuidade da Cia.. • Nota explicativa 12b
- estimativa de recuperação das reservas para fins de testes de provisão para recuperação de ativos, depreciação
pelo método de unidades produzidas, provisão para abandono de área, impostos diferidos, bem como com efeito
relevante na avaliação da premissa de continuidade operacional. • Notas explicativas 11 e 33 - Investimento na
Atlanta Field BV (“AFBV”). • Notas explicativas 12 e 13 - Depreciação e Amortização - vidas úteis e taxas e teste
de impairment. • Nota explicativa 14 - Imposto de renda e contribuição social diferidos - prazo de realização. • Nota
explicativa 17 - Provisão para obrigação de abandono e compensação ambiental - premissas de taxa de desconto
utilizada. • Nota explicativa 19 - Contingências - expectativa de êxito ou perda. • Nota explicativa 29 - Instrumentos
financeiros - premissas de cálculo do fair value. Base de consolidação: As demonstrações financeiras das contro-
ladas estão incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até
a data em que o controle deixa de existir. As políticas contábeis das controladas estão alinhadas com as políticas
adotadas pela controladora. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora as informações financeiras
das controladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. Os saldos e transações intergrupo,
e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações intergrupo, são eliminados na preparação das demonstra-
ções financeiras consolidadas. Os ganhos não realizados oriundos de transações com a controlada registrados por
equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Cia. nas controladas.
Os resultados não realizados são eliminados da mesma maneira como são eliminados dos ganhos não realizados,
mas somente até o ponto em que não haja evidência de perda por redução do valor recuperável. e. Reapresentação:
e.1 Aumento de capital: Em consonância com o CPC 23 - Politicas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis
e Correção de Erros e CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Financeiras, os saldos do capital social e
da reserva de capital de 31/12/2017 estão sendo reapresentados. A escritura de emissão das debêntures determina
que a atualização do montante subscrito não é devida na conversão das debêntures em ações, conforme definido
nas cláusulas 4.21.2.8 e 4.21.2.16 do 5º aditivo da Escritura da 3ª Emissão de Debêntures. Entretanto, tal dispositivo
não foi observado no momento da capitalização, que considerou a atualização indevidamente. Dessa forma, a Cia.,
através da Ata de Reunião do Conselho de Administração de 3/08/2018, retificou o valor do aumento de capital que
havia sido aprovado na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 21/12/2017 e onde se lia que o referido
aumento de capital foi no montante de R$681.120 deve-se ler que tal aumento de capital foi no valor de R$505.210.
A quantidade de ações emitidas de 1.732.538.613 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal foi
mantida, tendo sido, entretanto, ajustado o seu preço de emissão para R$0,2916014 por ação. Com a retificação, o
capital social da Cia., totalmente integralizado, passou de R$10.333.679 para R$10.157.770. O efeito correspondente
é um aumento do deságio registrado como reserva de capital em função da diferença entre o valor justo por ação de
R$1,31 à época da capitalização e o preço de emissão que alterou de R$0,3931341 por ação para R$0,2916014 por
ação. Como consequência, a Dommo Energia está reapresentando as linhas do capital social e da reserva de capital,
ambas no patrimônio líquido, e os efeitos são demonstrados a seguir.

Balanço Patrimonial - Controladora
31/12/2017

Originalmente 
Apresentado Ajustes Reapresentado

Capital social 10.333.679 (175.909) 10.157.770
Reservas de capital 1.708.408 175.909 1.884.317
e.2 Ajustes acumulados de conversão: Em linha com o disposto no CPC 38 e no CPC 48, e nas cláusulas 6.1, 6.1.1 
e 6.2 do Plano de Recuperação Judicial, a Cia. reclassificou o montante referente à Dommo Austria GmbH registrado
como provisão para perda em investimentos em controlada para empréstimos e financiamentos com partes relaciona-
das. Como resultado dessa alteração, os efeitos cambiais do investimento nessa controlada anteriormente registrados 
como ajuste acumulado de conversão no patrimônio líquido foram reclassificados para a linha de variação cambial no
resultado do período. Em consonância os efeitos dessa reclassificação e com o CPC 23 - Politicas Contábeis, Mudan-
ças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros e CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Financeiras,
estão sendo reapresentados os saldos a seguir demonstrados.

Balanço Patrimonial - Controladora e Consolidado
01/01/2017

Originalmente Apresentado Ajustes Reapresentado
Patrimônio líquido
Ajustes acumulados de conversão (213.226) 303.778 90.552
Prejuízos acumulados (9.442.805) (303.778) (9.746.583)

Balanço Patrimonial - Controladora
31/12/2017

Originalmente Apresentado Ajustes Reapresentado
Ativo
Investimentos 6.669 178.143 184.812
Passivo Não circulante
Empréstimos e financiamentos com partes relacionadas   10.907.963 1.554.958 12.462.921
Provisão para perda em investimento em controladas 1.376.815 (1.376.815) -
Patrimônio líquido
Ajustes acumulados de conversão (254.132) 327.059 72.927
Prejuízos acumulados (11.395.543) (327.059) (11.722.602)

Demonstração do Resultado do Período 
Controladora

01/01/2017 a 31/12/2017
Resultado de equivalência patrimonial (13.736) (23.281) (37.017)
Prejuízo do exercício (1.952.738) (23.281) (1.976.019)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Controladora
01/01/2017 a 31/12/2017

Resultado líquido das operações em continuidade (1.952.711) (23.281) (1.975.992)
Resultado de equivalência patrimonial (13.736) (23.281) (37.017)

Balanço Patrimonial - Consolidado
31/12/2017

Originalmente Apresentado Ajustes Reapresentado
Patrimônio líquido
Ajustes acumulados de conversão (254.132) 327.059 72.927
Prejuízos acumulados (11.395.543) (327.059) (11.722.602)

Demonstração do Resultado do Período
Consolidado

01/01/2017 a 31/12/2017
Variação cambial líquida 108.083 (23.281) 84.802
Prejuízo do exercício (1.952.738) (23.281) (1.976.019)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
01/01/2017 a 31/12/2017

Resultado líquido das operações em continuidade (1.952.711) (23.281) (1.975.992)
Variação cambial líquida (117.194) 23.281 (93.913)

f. Divulgação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras de 31/12/2018 foram apreciadas e
sua divulgação foi autorizada pela Administração em 25/03/2019.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
A Cia. e suas controladas aplicaram as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exer-
cícios apresentados nestas demonstrações financeiras. a. Apuração do resultado: O resultado das operações é
apurado em conformidade com o regime contábil de competência. b. 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. (i) Clas-
sificação e mensuração de Ativos e Passivos financeiros: O CPC 48 (IFRS 9) reteve em grande parte os reque-
rimentos existentes no CPC 38 (IAS 39) para a classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto, ele
eliminou as antigas categorias do CPC 38 (IAS 39) para ativos financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos e
recebíveis e disponíveis para venda. A adoção do CPC 48 (IFRS 9) não teve um efeito significativo nas políticas con-
tábeis da Cia. relacionadas a passivos financeiros. O impacto do CPC 48 (IFRS 9) na Classificação e Mensuração de
ativos financeiros está descrito abaixo. Conforme o CPC 48 (IFRS 9), no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é
classificado como mensurado: a “custo amortizado”; “valor justo através de outros resultados abrangentes” (“VJORA”)
- instrumento de dívida / VJORA - instrumento patrimonial; ou “valor justo através do resultado” (“VJR”). A classificação
dos ativos financeiros segundo o 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. Um ativo financeiro é mensurado ao
custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • é mantido
dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais;
e • seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de principal
e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condi-
ções a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é 
atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e • seus termos
contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor
principal em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja man-
tido para negociação, a Cia. pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do
investimento em “outros resultados abrangentes” (“ORA”). Esta escolha é feita investimento por investimento. Todos
os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJORA, conforme descrito acima,
são classificados como VJR. Isso inclui todos os ativos financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, a Cia. pode
designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requerimentos para ser mensurado ao
custo amortizado ou como VJORA como VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil
que de outra forma surgiria, conforme opção de valor justo disponível no CPC 48 (IFRS 9). Um ativo financeiro (a
menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo que seja inicial-
mente mensurado pelo preço da transação) é inicialmente mensurado pelo valor justo, acrescido, para um item não
mensurado a VJR, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição. As seguintes políticas
contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros: • Ativos financeiros mensurados a
VJR: Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita
de dividendos, é reconhecido no resultado. • Ativos financeiros a custo amortizado: Estes ativos são mensurados
de forma subsequente ao custo amortizado utilizando o método do juros efetivo. O custo amortizado é reduzido por
perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado.
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. • Instrumentos de dívida ao VJORA:
Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os rendimentos de juros calculados utilizando o
método do juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados
líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o
resultado. • Instrumentos patrimoniais ao VJORA: Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor jus-
to. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma
recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são re-
classificados para o resultado. A tabela a seguir explicam as categorias de mensuração originais no CPC 38 / IAS 39 e
as novas categorias de mensuração do CPC 48 / IFRS 9 para cada classe de ativos financeiros da Cia. em 01/01/2018.

Ativo Financeiro
Classificação original de  

acordo com o CPC 38 / IAS 39
Nova classificação de acordo 

com o CPC 48 / IFRS 9
Títulos e Valores Mobiliários - Ações 
 (Eneva S.A.) (i) Designado a VJR Obrigatoriamente a VJR
Contas a receber e outros recebíveis (ii) Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Depósitos vinculados Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
(i) De acordo com o CPC 38 / IAS 39, esses títulos patrimoniais foram designados como mensurado a VJR porque
eram administrados com base no seu valor justo e seu desempenho era monitorado nessa base. Estes ativos foram
classificados obrigatoriamente como mensurados a VJR conforme o CPC 48 / IFRS 9. (ii) O contas a receber de clien-
tes e outros recebíveis que eram classificados como empréstimos e recebíveis de acordo com o CPC 38 / IAS 39
agora são classificados ao custo amortizado. (ii) Impairment de ativos financeiros: O CPC 48 (IFRS 9) substitui o
modelo de “perda incorrida” do CPC 38 (IAS 39) por um modelo de perda de crédito esperada. O novo modelo de
impairment aplica-se aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, ativos contratuais e instrumentos de
dívida mensurados a VJORA, mas não se aplica aos investimentos em instrumentos patrimoniais (ações). De acordo
com o CPC 48 (IFRS 9), as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que de acordo com o CPC 38 (IAS 39).
Os ativos financeiros ao custo amortizado consistem em contas a receber e caixa e equivalentes de caixa. De acordo
com o CPC 48 (IFRS 9), as provisões para perdas são mensuradas em uma das seguintes bases: • Perdas de crédito
esperadas para 12 meses: estas são perdas de crédito que resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro de
12 meses após a data do balanço; e • Perdas de crédito esperadas para a vida inteira: estas são perdas de crédito que 
resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro. A
Cia. mensura a provisão para perda em um montante igual a perda de crédito esperada para a vida inteira, exceto para 
os descritos abaixo, que são mensurados como perda de crédito esperada para 12 meses: • títulos de dívida com
baixo risco de crédito na data de apresentação; e; • outros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de 
crédito (ou seja, o risco de inadimplência ao longo da vida esperada do instrumento financeiro) não tenha aumentado
significativamente desde o reconhecimento inicial. A Cia. optou por mensurar provisões para perdas com contas a
receber e outros recebíveis e ativos contratuais por um valor igual a perda de crédito esperada para a vida inteira. Ao
determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial e
ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Cia. considera informações razoáveis e suportáveis que são relevantes
e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base 
na experiência histórica da Cia., na avaliação de crédito. A Cia. presume que o risco de crédito em um ativo financeiro
aumentou significativamente se este estiver com mais de 30 dias de atraso. A Cia. considera um ativo financeiro como
inadimplente quando: • 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 o ativo financeiro está vencido há mais de 90
dias. O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período contratual máximo du-
rante o qual a Cia. está exposta ao risco de crédito. Mensuração de perdas de crédito esperadas: Perdas de crédi-
to esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensu-
radas a valor presente com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa
devidos à Cia. de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a Cia. espera receber). As perdas de crédito espe-
radas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro. Ativos financeiros com problemas de recupe-
ração de crédito: Em cada data de apresentação, a Cia. avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo
amortizado e os títulos de dívida mensurados a VJORA estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro
possui ”problemas de recuperação de crédito” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos
de caixa futuro estimados do ativo financeiro. c. Moeda estrangeira: A Administração da Cia. definiu que sua moeda
funcional é o Real. Transações em moeda estrangeira são convertidas para moeda funcional pela taxa de câmbio da
data de cada transação. Nas datas de fechamento, ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são converti-
dos para a moeda funcional pela taxa de câmbio do fechamento e os ganhos e perdas de variação cambial são reco-
nhecidos na demonstração de resultados. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda
estrangeira são convertidos, nas datas de fechamento, com base nas taxas de câmbio das datas das transações e,
portanto, não geram variações cambiais. Nos casos de controladas e coligadas no exterior, em ambiente econômico
estável, com moeda funcional distinta da controladora, converte-se (translation), para fins de consolidação, seus ativos
e passivos pela taxa de câmbio de fechamento, o patrimônio líquido pela taxa histórica e o resultado pela taxa de
câmbio média mensal. A diferença gerada pelas conversões a taxa distintas é reconhecida no patrimônio líquido, em
“outros resultados abrangentes”, como ajustes acumulados de conversão (CTA) e reconhecida na demonstração do
resultado quando esses investimentos são alienados, no todo ou parcialmente. As controladas no exterior definiram
como sua moeda funcional o Dólar Norte-Americano. As controladas no país utilizam o Real como moeda funcional.
Cabe destacar que, a partir de 01/01/2018, a variação cambial decorrente das transações específicas com a Dommo
Austria GmbH estão sendo registradas como resultado do exercício e os saldos dessas transações registrados como
ajustes acumulados de conversão no patrimônio líquido até 31/12/2017 foram reclassificados para a linha de prejuízos
acumulados também no patrimônio líquido, conforme divulgado na nota explicativa 2e.2. d. Estoques: Os estoques
de materiais são representados por ativos adquiridos de terceiros, na forma de materiais e suprimentos a serem con-
sumidos ou utilizados na campanha de perfuração exploratória e na produção de óleo. Uma vez utilizados, esses
materiais são reclassificados de estoque para imobilizado. Os estoques de materiais estão registrados ao custo de
aquisição ou produção e ajustados, quando aplicável, ao valor de realização. Os estoques de óleo são representados
pelo petróleo bruto produzido ou adquirido pela Cia. e suas subsidiárias. Esses estoques são registrados pelo custo
de produção e ajustados, quando aplicável, ao valor de realização. A Cia. utiliza o custo médio para apuração do cus-
to do produto vendido. Havendo uma parada na produção por período superior ao usual para manutenções rotineiras,
os gastos com a operação de produção (como custos de arrendamento, O&M, combustível, gastos logísticos, etc.) são 
reconhecidos diretamente no resultado, sem transitar pelo estoque. e. Investimentos: São registrados pelo método
da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras individuais. Nas demonstrações consolidadas, também
são registrados por equivalência patrimonial, se a Cia. não tiver controle, exceto quando classificados como ativo não
circulante mantido para venda. Empresas controladas em conjunto (“empreendimento em conjunto”), também são
registradas pelo método da equivalência patrimonial, tanto nas demonstrações individuais, quanto no consolidado. As
informações contábeis das controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em
que o controle se inicia e até a data em que o controle deixa de existir. As informações contábeis das coligadas são
registradas nas demonstrações financeiras consolidadas e nas demonstrações financeiras da controladora através do
método da equivalência patrimonial. No caso de investimentos em empresas controladas, coligadas ou controladas
em conjunto com patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto), esses são apresentados no passivo não circu-
lante. A Administração da Cia. entende não haver diferença entre a prática contábil adotada no Brasil e as IFRS uma
vez que a Cia. atua como solidária a dívida de suas controladas que possuem passivo a descoberto. Perda de con-
trole: Quando a entidade perde o controle sobre uma controlada, deixa de reconhecer os ativos e passivos e qualquer 
participação de não-controladores e outros componentes registrados no patrimônio líquido referentes a essa controla-
da. Qualquer ganho ou perda originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se qualquer participação
na antiga controlada é retida, essa participação é mensurada pelo seu valor justo na data em que há a perda de con-
trole. f. Imobilizado: É registrado ao custo de aquisição ou construção, ajustado, quando aplicável, ao seu valor de
recuperação. É representado, sobretudo, por ativos associados às fases de exploração e desenvolvimento da produ-
ção de petróleo e gás natural, como, por exemplo, gastos com perfuração e completação, embarcações de apoio e
equipamentos de exploração e produção (E&P). Inclui, ainda, máquinas e equipamentos e outros ativos tangíveis uti-
lizados para fins administrativos, como móveis, equipamentos telefônicos, equipamentos de informática e veículos.
Successful efforts: Os gastos com exploração e desenvolvimento da produção de petróleo são registrados de acordo 
com o método dos esforços bem sucedidos (successful efforts). Este método determina que os custos de desenvolvi-
mento de todos os poços de produção e dos poços exploratórios bem sucedidos, vinculados às reservas economica-
mente viáveis, sejam capitalizados, enquanto os custos de geologia & geofísica e de sísmica devem ser considerados
despesas do exercício. Adicionalmente, os poços exploratórios secos e os gastos vinculados a áreas não-comerciais
devem ser registrados no resultado quando são identificados como tal. Gastos com abandono: Os gastos com aban-
dono das áreas de desenvolvimento e produção de petróleo registrados como ativo imobilizado em contrapartida de
uma provisão no passivo. Vide notas explicativas 3h e 17. Depreciação: Os gastos de exploração e desenvolvimento
da produção são depreciados, a partir da declaração de comercialidade e início da produção, pelo método de unidades 
produzidas (“DUP”). Nesse método a taxa de depreciação mensal é obtida dividindo-se a produção mensal pelo saldo
total estimado das reservas (provada mais provável) no início do mês. Anualmente, a Cia. revisa o saldo total das re-
servas. Máquinas e equipamentos são depreciados pelo método linear às taxas mencionadas na nota explicativa 12,
que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens com seus respectivos valores residuais. Quando
é constituída provisão para perda integral do imobilizado de um projeto sua depreciação é paralisada. Intangível: É
registrado ao custo de aquisição e ajustado, quando aplicável, ao seu valor de recuperação e é representado, sobre-
tudo, pelos bônus de assinatura pagos para se obter a concessão das atividades de exploração e produção de petró-
leo e gás natural em determinados blocos e outros gastos com natureza similar. Inclui, ainda, os gastos associados à
aquisição de sistemas e programas de informática. Amortização: Os bônus de assinatura são amortizados, a partir da 
declaração de comercialidade e início da produção, pelo método de unidades produzidas (“DUP”). Os demais intangí-
veis são amortizados pelo método linear às taxas mencionadas na nota explicativa 13, que levam em consideração o
tempo de utilização estimado. Quando é constituída provisão para perda integral do intangível de um projeto sua
amortização é paralisada. g. Redução ao valor recuperável (Impairment): Análise de indicativos: Os valores con-
tábeis dos ativos não financeiros da Cia. 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. Especifica-
mente em relação aos ativos relacionados às atividades de exploração de petróleo, a Cia. considera alguns fatores
como indicativos de que um ativo não é recuperável, como por exemplo: (i) não há um orçamento aprovado para os
estudos de viabilidade dos poços perfurados; (ii) o prazo de concessão está chegando próximo ao fim, as atividades
exploratórias ainda estão em fase inicial e não é provável a renovação dessa concessão; (iii) os poços perfurados fo-
ram dados como “secos”; (iv) os hidrocarbonetos encontrados não são suficientes para constituírem uma reserva, ou
seja, não são recuperáveis dadas as atuais condições econômicas e tecnológicas. Se a avaliação apontar a existência 
de indicativos de impairment e a administração da Cia. entender que, de fato, há uma perda não recuperável, tal perda 
é reconhecida no resultado do exercício. Dentre as principais premissas desse fluxo de caixa destacamos: • Volumes
de reserva e produção estimados por nossos especialistas internos ou por terceiros. • Preço do barril estimado a partir
de projeções de bancos e agências especializadas. • Taxa média de desconto de 9,18%, levando em consideração o
benchmark da indústria de petróleo. h. Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Cia. e suas
coligadas possuem uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um 
recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melho-
res estimativas do risco envolvido. Provisão para obrigação de abandono futuro de campos de exploração e
produção: Antes da declaração de comercialidade de uma determinada área, a Cia. não provisiona os gastos previs-
tos com abandono, ao fim do período de concessão ou de produção. A provisão não é constituída, pois, dada a fase
em que se encontra a operação, ainda não é possível uma mensuração, com razoável segurança, dos gastos a serem 
incorridos e nem a previsão da data de abandono da área. Quando se iniciam as atividades de desenvolvimento e há



n Monitor Mercantil Negócios & Empresas62 Sexta-feira, 29 de março de 2019

DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 08.926.302/0001-05

mais subsídios para estimar de forma razoável esses gastos, os mesmos são provisionados em contrapartida de ativo 
imobilizado. A metodologia de cálculo dessa provisão consiste em estimar na data base quanto a Cia. desembolsaria 
caso abandonasse as áreas naquele momento. O montante estimado é inflacionado até a data prevista para o aban-
dono, e posteriormente descontado a valor presente por uma taxa livre de risco. O risco associado à provisão é consi-
derado no fluxo estimado de pagamentos. A taxa livre de risco utilizada é a taxa de um título governamental, cuja 
moeda e prazo sejam similares ao da provisão. As taxas de inflação e de desconto são revisadas periodicamente e 
eventuais aumentos ou reduções da provisão para abandono são registrados em contrapartida do ativo imobilizado. 
Em adição, mensalmente, a provisão é aumentada pelo efeito da taxa de desconto (accretion dos juros), em contra-
partida do resultado financeiro. A provisão também aumenta periodicamente, conforme são efetuadas atividades que 
dão origem a obrigação de abandono de um campo, como, por exemplo, perfuração de poços, instalação de linhas e 
FPSOs, etc. Alterações na estimativa da provisão relacionadas com novas atividades, ou com alteração no custo dos 
serviços estimados, também são registradas em contrapartida do ativo imobilizado. Provisão para contingências: A 
Cia. avalia mensalmente o prognóstico de êxito das causas nas quais é ré. Caso a chance de êxito seja classificada 
como remota (perda provável), constitui-se uma provisão para contingências. i. Imposto de renda e contribuição 
social: O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido da Cia. e de suas controladas são calculados, 
respectivamente, com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a 
R$240 mil por ano, e de 9% sobre o lucro tributável base para a contribuição social sobre o lucro líquido. Os valores 
apurados consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitados a 30% do 
lucro real. j. Arrendamento mercantil: Um arrendamento mercantil é classificado como financeiro se ele transfere 
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade, do arrendador para o arrendatário, do contrá-
rio, o arrendamento é classificado como operacional. Os pagamentos efetuados para arrendamentos operacionais são 
reconhecidos na demonstração do resultado, durante o período do arrendamento. Os arrendamentos financeiros são 
capitalizados no início do contrato pelo menor valor entre o valor justo do bem arrendado e o valor presente dos paga-
mentos mínimos do arrendamento. A contrapartida do montante capitalizado é registrada como passivo circulante e 
não circulante, a depender do prazo de liquidação. A Cia. não identificou nenhuma operação que caracterizasse o 
registro de um arrendamento mercantil financeiro. Em função do impacto material da adoção inicial da IFRS 16 - Ar-
rendamentos a partir de 1º/01/2019, recomendamos a leitura do item (s) desta nota explicativa. k. Gastos associados 
às joint operations de exploração e produção: Como operadoras das concessões para exploração e produção de 
petróleo e gás, uma das obrigações das Cia.s é representar a joint operation perante terceiros. Nesse sentido, as 
operadoras são responsáveis por contratar e pagar os fornecedores dessas joint operations e, por isso, as faturas 
recebidas pelas operadoras contemplam o valor total dos materiais e serviços adquiridos para a operação. Os impac-
tos nos resultados individuais das Cia.s, entretanto, refletem apenas as suas participações nas concessões já que as 
parcelas associadas aos demais parceiros são cobradas dos mesmos. Essas cobranças ocorrem mensalmente. As 
operadoras estimam os desembolsos previstos para o mês subsequente, com base nos gastos totais já incorridos na 
operação, faturados ou não pelos fornecedores e relatados aos parceiros através do relatório billing statement. Essas 
estimativas de desembolsos são comparadas ao saldo das contas-correntes mantidas para os gastos das joint opera-
tions e as diferenças são cobradas dos parceiros através de chamadas de capital. l. Resultado por ação: O resultado 
por ação básico é calculado por meio da divisão do resultado do exercício, atribuível aos acionistas controladores, pela 
média ponderada das ações ordinárias em circulação no mesmo período, uma vez que a Cia. não possui ações pre-
ferenciais. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações em circulação, ajustada 
pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos exercícios apresentados. m. Infor-
mações por segmento: Um segmento operacional é um componente da Cia. que desenvolve atividades de negócio 
das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas com transações 
com outros componentes da Cia.. A Administração entende que a Cia. opera em um único segmento operacional, que 
é o de exploração e produção de óleo e gás no Brasil. n. Ativos e passivos mantidos para venda e operações 
descontinuadas: Quando a Cia. está comprometida com um plano de venda ativo ou conjunto de ativos e estes estão 
disponíveis para venda imediata, os mesmos são classificados como ativos mantidos para venda. Uma operação 
descontinuada é um componente da entidade que foi baixado ou está classificado como mantido para venda e repre-
senta uma importante linha de negócio ou área geográfica de operações. Os ativos mantidos para venda são registra-
dos no ativo circulante, separados dos outros ativos. O mesmo se aplica aos passivos associados a esses ativos 
mantidos para venda. Os resultados do exercício, outros resultados abrangentes, fluxo de caixa e demonstração de 
valores adicionados de operações descontinuadas são apresentados separadamente dos resultados das operações 
continuadas da Cia.. Os ativos e passivos mantidos para venda são mensurados pelo menor entre o seu valor contábil 
e o valor justo menos as despesas de venda. A Cia. descontinua o uso do método da equivalência patrimonial na data 
em que um investimento deixa de se qualificar como coligada, controlada ou empreendimento controlado em conjunto. 
o. Receitas e despesas financeiras: Abrangem, basicamente, juros de empréstimos, financiamentos, aplicações fi-
nanceiras, variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, ganhos e 
perdas realizadas com instrumentos financeiros derivativos, ganhos e perdas na conversão de dívidas em instrumen-
tos patrimoniais e amortização dos custos de captação. Os ganhos e perdas cambiais também são apresentados 
como receitas ou despesas financeiras. Os juros pagos sobre empréstimos e financiamentos estão sendo classifica-
das integralmente na atividade de financiamento na demonstração do fluxo de caixa. p. Extinção de passivos finan-
ceiros com instrumentos patrimoniais: Quando a Cia. emite instrumentos patrimoniais próprios e os entrega a seus 
credores com o intuito de extinguir a totalidade ou parte de um passivo financeiro, tais instrumentos patrimoniais são 
inicialmente reconhecidos no patrimônio líquido, mensurados pelo seu valor justo. Se o valor justo dos instrumentos 
patrimoniais próprios emitidos não puder ser mensurado, os instrumentos patrimoniais próprios devem ser mensura-
dos pelo valor justo do passivo financeiro extinto. A diferença entre o valor justo reconhecido diretamente no patrimô-
nio líquido e o valor contábil do passivo financeiro é registrada no resultado do exercício como um ganho ou perda. q. 
Reservas de petróleo e gás: A estimativa de recuperação das reservas de petróleo e gás é a base para avaliação de 
algumas rubricas das demonstrações financeiras, tais como provisão para recuperação de ativos, depreciação pelo 
método de unidades produzidas, provisão para abandono de área, impostos diferidos, bem como com efeito relevante 
na avaliação da premissa de continuidade operacional. r. Receitas de Contratos com Clientes: O CPC 47 (IFRS 15) 
estabelece uma estrutura abrangente para determinar se, quando, e por quanto a receita é reconhecida. Substitui o 
CPC 30 (IAS 18) Receitas, o CPC 17 (IAS 11) Contratos de Construção e interpretações relacionadas. A Cia. adotou 
o CPC 47 (IFRS 15) usando o método de efeito cumulativo (sem expedientes práticos), com efeito de adoção inicial da 
norma reconhecida na data da aplicação inicial (ou seja, 01/01/2018). Consequentemente, a informação apresentada 
para 2017 não foi reapresentada e, desta forma, foi apresentada conforme reportado anteriormente de acordo com o 
CPC 30 (IAS 18), CPC 17 (IAS 11) e interpretações relacionadas. De acordo com o CPC 47 (IFRS 15), a receita é 
reconhecida quando um cliente obtém o controle dos bens ou serviços. Determinar o momento da transferência de 
controle - em um momento específico no tempo ou ao longo do tempo - requer julgamento. A receita de contrato de 
venda de óleo, que tem como objeto a comercialização do óleo do Campo Tubarão Martelo, tem o frete na modalidade 
FOB (Free on Board). Dessa forma, não há obrigação de desempenho separada nesse contrato, pois a partir da con-
clusão do carregamento do óleo (offloading), o controle, os riscos e os benefícios do óleo comercializado passam a ser 
exclusivamente do cliente. O 5° passo da norma estabelece que a receita de uma venda deve ser reconhecida quando 
a entidade vendedora cumpre sua obrigação de desempenho pela transferência dos bens ou serviços prometidos ao 
cliente. A norma esclarece que ativos são transferidos ao cliente quando (ou na medida em que) o cliente obtém con-
trole sobre o ativo. Cabe ressaltar que a Cia. possui apenas um contrato e a receita está reconhecida considerando 
preços e descontos decorrentes desse contrato. Com base no exposto acima, a Cia. registra a receita decorrente da 
comercialização do óleo do Campo de Tubarão Martelo de forma integral a partir do momento da conclusão do offloa-
ding. s. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: • CPC 06 (R2) - Arrendamentos (“IFRS 16”): A Cia. 
deverá adotar o CPC 06(R2) - Arrendamentos (“IFRS 16”) a partir de 1º/01/2019 e avaliou o potencial impacto que a 
aplicação inicial terá sobre as demonstrações financeiras consolidadas, conforme descrito abaixo. Os impactos reais 
da adoção da norma a partir de 1º/01/2019 poderão mudar porque as novas políticas contábeis estão sujeitas à mu-
dança até que o Cia. apresente suas primeiras demonstrações financeiras que incluam a data da aplicação inicial. O 
CPC 06 (R2) - Arrendamentos (“IFRS 16”) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço 
patrimonial 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 arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do 
arrendamento. 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 arrendamen-
tos em financeiros ou operacionais. O CPC 06 (R2) - Arrendamentos (“IFRS 16”) substitui as normas de arrendamen-
to existentes, incluindo o CPC 06(R1) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 Aspectos Complementares 
das Operações de Arrendamento Mercantil. O impacto mais significativo identificado é que a Cia. reconhecerá novos 
ativos e passivos pelos seguintes arrendamentos operacionais: (a) Imóveis administrativos alugados; (b) Bases logís-
ticas alugadas e (c) Afretamentos de embarcações diversas. (i) Arrendamentos em que a Cia. é a arrendatária: A 
Cia. reconhecerá novos ativos e passivos para seus arrendamentos atualmente classificados como operacionais. A 
natureza das despesas relacionadas àqueles arrendamentos mudará porque a Cia. reconhecerá um custo de depre-
ciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. A Cia. anteriormente reco-
nhecia uma despesa linear de arrendamento operacional durante o prazo do arrendamento, e reconhecia ativos e 
passivos na medida em que havia uma diferença temporal entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e as 
despesas reconhecidas. Com base nas informações atualmente disponíveis, a Cia. estima que reconhecerá obriga-
ções adicionais de arrendamento no montante de cerca de R$1 bilhão em 1º/01/2019. Deste montante, aproximada-
mente 84% se refere ao arrendamento da FPSO OSX 3, 15% referente as embarcações de apoio e o restante referen-
te aos demais contratos de arrendamento identificados pela Cia.. (ii) Transição: A Cia. aplicará o CPC 06(R2) inicial-
mente em 1º/01/2019, utilizando a abordagem retrospectiva modificada. Portanto, o efeito cumulativo da adoção do 
CPC 06(R2) será reconhecido como um ajuste no saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º/01/2019, sem atu-
alização das informações comparativas. A Cia. planeja aplicar o expediente prático com relação à definição de contra-
to de arrendamento na transição. Isso significa que aplicará o CPC 06(R2) a todos os contratos celebrados antes de 
1º/01/2019 que eram identificados como arrendamentos de acordo com o CPC 06(R1) e a ICPC 03. • Outras normas: 
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financei-
ras consolidadas da Cia.. ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro (“IFRIC 23”): Alterações no 
CPC 48 relacionadas à Características de Pré-Pagamento com Remuneração Negativa (“IFRS 9”). Alterações no CPC 
18 (R2) Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto (“IAS 28”). Altera-
ções no CPC 33 Plano, Reduções ou Liquidação do Plano (“IAS 19”). Alterações nas referências à estrutura conceitu-
al nas normas IFRS.
4. PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as informações de todas as empresas a seguir relacionadas:

Percentual de participação
 2018 2017
Controladas diretas: 
Dommo International 100,00 100,00
Dommo R-11 100,00 100,00
OGPar (i) 100,00 -
Controladas indiretas:
Dommo Austria 100,00 100,00
OGX Netherlands Holding 100,00 100,00
OGX Netherlands 100,00 100,00
Controladas em conjunto:
Atlanta Field (ii) 40,00 40,00
(i) Incorporada por ações em 26/11/2018 (nota explicativa 11). (ii) Controlada em conjunto (“empreendimento em con-
junto”) com a QGEP e a Barra (nota explicativa 11 e 33).
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
a. Caixa e equivalentes de caixa: A Administração da Cia. define como “caixa e equivalentes de caixa” os valores 
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo e não para investimento ou outros fins. 
 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Caixa e conta corrente 51.922 36.008 142.233 36.068
Certificado de Depósito Bancário (“CDB”) - - 13.478 -
Fundo de investimento - - 1.600 6.469
 51.922 36.008 157.311 42.537
Os saldos mantidos em contas-correntes têm seus valores justos equivalentes aos saldos contábeis e são classifica-
dos como ativos financeiros a custo amortizado. O CDB é emitido e garantido junto ao Banco Itaú. Possui liquidez diá-
ria e sua remuneração fixada é 95,5% do CDI e o Fundo de Investimentos Itaú TOP RF Referenciado DI, administrado 
pelo Banco Itaú, é lastreado basicamente em títulos privados emitidos por instituições financeiras de primeira linha, 
todos vinculados a taxas pós-fixadas. Esses ativos são classificados como equivalentes de caixa porque possuem 
características de conversibilidade imediata. b. Títulos e valores mobiliários:

Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Ações ordinárias Eneva S.A. (i) - 68.923 79.078 68.923
(i) Capitalização na Dommo Austria GmbH utilizando as ações da Eneva.
6. DEPÓSITOS VINCULADOS
Os depósitos vinculados são classificados como ativos financeiros mensurados a valor justo através do resultado. 
 Controladora e Consolidado

2018 2017
Circulante 
 DVB Bank (i) 3.245 72.505
Não circulante
 Deutsche Bank - CDB pós fixado (ii) - 4.349
 Glas Agency (iii) - 56.327

- 60.676
 Total circulante e não circulante 3.245 133.181
(i) Depósito vinculado associado à prestação de garantia de desativação e/ou fundo de abandono do Campo Tubarão 
Azul. (ii) CDB vinculado à garantia deoperações estruturadas no âmbito de seu processo de reestruturação. Em junho 
de 2018 com a conclusão do processo de restruturação a Cia. resgatou o CDB. (iii) Depósito vinculado, no âmbito do 
Acordo de Credores, associado ao abandono do Campo Tubarão Martelo e utilizado conforme estabelecido no novo 
acrodo de afretamento.
7. CONTAS A RECEBER
O saldo de R$16.523 em 31/12/2017, está associado à comercialização do óleo do Campo de Tubarão Martelo. Em 
31/12/2018 não há saldo a receber em aberto. O prazo médio de recebimento do saldo de contas a receber é inferior 
a 30 dias.

8. ESTOQUES Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Ativo circulante
Estoque de óleo 30.576 18.055 28.899 16.820
Ativo não circulante
Materiais de exploração e produção (E&P) (i) 68.522 68.520 79.055 79.053
(-) Provisão para perda (ii) (68.522) (68.520) (68.522) (68.520)
 - - 10.533 10.533
 Total circulante e não circulante 30.576 18.055 39.432 27.353
(i) Composto basicamente por materiais necessários à execução de campanhas de perfuração da Cia. como, por 
exemplo, tubos e brocas. A Cia. atualmente não opera em nenhuma campanha de perfuração e nem tem perspectivas 
de operar qualquer outra campanha. Dessa forma foi constituída provisão para perda desses materiais. (ii) A Cia. 
avalia periodicamente as oportunidades de alienação desses materiais e constituiu provisão para perda para manter 
o ativo ao valor esperado de realização.

Movimentação estoque de óleo consolidado
31/12/2017 

Estoque inicial
Custo da  
produção

Custo dos  
produtos vendidos

31/12/2018 
Estoque final

 Leasing 1.245 46.121 (41.918) 5.448
 O&M 6.102 81.840 (82.056) 5.886
 Logística 6.415 103.037 (101.592) 7.860
 Outros gastos 848 16.542 (15.920) 1.470
 Depreciação - 12.575 (8.048) 4.527
 Royalties 2.210 53.555 (52.057) 3.708

16.820 313.670 (301.591) 28.899
9. OUTROS CRÉDITOS E DESPESAS ANTECIPADAS
 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Prêmio de seguros 936 6.789 936 6.789
Adiantamentos a fornecedores 11.755 8.262 11.758 8.262
Adiantamentos a colaboradores 356 786 369 798
Outros 558 446 2.120 253
 13.605 16.283 15.183 16.102
10. ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA
Em consonância com o andamento do processo arbitral a Dommo Energia reavaliou as premissas e as condições que 
levaram a manter uma parcela de sua participação no BS-4 como mantido para venda e reclassificou o montante de 
R$205.920 novamente para o imobilizado e intangível (R$101.602 e R$104.318, respectivamente). Vide nota expli-
cativa 1.2.
11. INVESTIMENTOS 

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

 Dommo International 11.844 178.143 - -
 Atlanta Field B.V - - - 192.007
 OGX R11 5.201 6.669 - -
 Ajuste equivalência OGX Netherlands (i) - - 1.677 1.235
 17.045 184.812 1.677 193.242
(i) Refere-se à parcela da receita do lease da OGX Netherlands eliminada na consolidação contra o custo de produção 
(estoque) da Dommo Energia.
a. Movimentação do investimento:

Controladora Consolidado
Saldo em 01/01/2017 178.957 178.107
 Contribuição de capital em participações societárias 6.032 14.647
 Ajustes de conversão de moeda estrangeira (40.906) 1.975
 Resultado de equivalência patrimonial (37.017) (1.487)
 Reclassificação investimentos Dommo Austria 77.746 -
Saldo em 31/12/2017 184.812 193.242
 Contribuição de capital em participações societárias 75.429 -
 Ajustes de conversão de moeda estrangeira (11.086) 30.722
 Provisão para perda em investimentos (Atlanta Field B.V.) - (223.273)
 Resultado de equivalência patrimonial (774.091) 986
 Reclassificação investimentos Dommo Austria (i) 541.981 -
Saldo em 31/12/2018 17.045 1.677
(i) O saldo de R$541.277 refere-se à movimentação do patrimônio líquido da Dommo Austria, cujo detalhe está no 
quadro do item (b) dessa nota explicativa e na nota explicativa 15.
Provisão para perda em investimento (Atlanta Field B.V. ou AFBV): Atrelado ao processo arbitral do BS-4 descriito 
na nota explicativa 12, a Cia. recebeu uma notificação, cujos detalhes estão descritos na nota explicativa 33, requeren-
do a entrega de sua participação aos demais sócios da AFBV. Atendendo especificamente a legislação contábil repre-
sentada pelo CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos e pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes, a Cia. constituiu uma provisão para perda em investimento (impairment) em 31/12/2018 no mon-
tante de R$223.273. Adicionalmente a Cia. efetuou a baixa do crédito do reconhecido no patrimônio líquido no montan-
te de R$43.155 referente a ajustes de conversão. Desta forma, o impacto líquido no resultado da Cia. no exercício de 
2018 foi de R$180.118. Ressaltamos que essa alteração do registro contábil atende essencialmente a determinações 
do CPC 01 e do CPC 25, e não representa o entendimento da Administração da Companhia e de seus assessores ju-
rídicos sobre a notificação e nem traz prejuízo a qualquer estratégia jurídica a ser eventualmente implementada. Inves-
timento na OGPar - incorporação de ações: Em 26/11/2018, nos termos do artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 
e da Instrução CVM nº 358/02, foi aprovada, em assembleias gerais das Cia.s, a incorporação de ações da OGPar pela 
Dommo Energia (“Incorporação de Ações”), bem como a dispensa da Dommo Energia de aderir, neste momento, em 
razão da Incorporação de Ações, ao segmento de governança corporativa do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão. Como resultado da incorporação de ações a OGPar passa a ser uma subsidiária integral da Dommo Energia e 
a Cia. passa a consolidar as demonstrações financeiras dessa controlada. O prazo para os acionistas que não aprova-
ram ou se abstiveram de votar a incorporação de ações da Óleo e Gás Participações S.A. (“OGPar”) pela Cia., conforme 
deliberado em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Cia. realizada em 26/11/2018 ou, ainda, que não participa-
ram da AGE, exercerem o direito de recesso da Cia. terminou no dia 27/12/2018. Ao longo desse período, investidores 
da Dommo e da OGPar exerceram seu direito de retirada e as Cia.s reembolsaram a esses acionistas os montantes de 
R$783,92 e R$156,34 respectivamente. As administrações da Cia. e da OGPar não utilizaram a faculdade prevista no 
§ 3º do artigo 137 da Lei das S.A., de maneira que a aprovação da incorporação de ações da OGPar pela Cia. em AGE 
é irrevogável e irretratável e não foi objeto de reconsideração ou ratificação. As ações de emissão da Dommo Energia 
e da OGPar permaneceram sendo negociadas separadamente até 10/01/2019. A partir de tal data, as ações da OGPar 
deixaram de ser negociadas, de modo que, de 11/01/2019 em diante, apenas as ações da Cia. são negociadas. Com-
posição do Capital Social das Cias.: Na data base da incorporação, o capital social da OGPar era de R$9.058.105, 
totalmente subscrito e integralizado, representado por 32.360.168 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal. Nessa mesma data, o capital social da Dommo era de R$10.157.770, totalmente subscrito e integralizado, 
representado por 2.665.444.020 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo que a OGPar é 
titular de 34.502.394 ações, que representavam, na data base, 1,2944332630% do capital social da Dommo e repre-
sentam, após a Incorporação de Ações, 1,2776777000% do capital social da Dommo. Após ratificadas e aprovadas a 
nomeação da Empresa Avaliadora, o Laudo de Avaliação e a Incorporação de Ações, o capital social da Dommo foi 
aumentado em R$92.907 (nota explicativa 20), com a emissão das Novas Ações (“Aumento de Capital”), passando, 
portanto, para R$10.250.677, dividido em 2.700.398.881 ações. Os acionistas da Dommo não terão direito de preferên-
cia na subscrição do Aumento de Capital, nos termos do artigo 252, §1º, da Lei das S.A. A Incorporação de Ações foi 
aprovada pelos acionistas da OGPar, as Novas Ações foram totalmente subscritas pelos administradores da OGPar, 
por conta e em nome dos acionistas da OGPar, nos termos do artigo 252, §2º, da Lei das S.A., e integralizadas median-
te a contribuição da totalidade das ações de emissão da OGPar ao patrimônio líquido da Dommo. Esse aumento de 
capital com a troca de ações entres as Cia.s gerou uma perda de R$140.595 decorrente do cálculo do valor justo das 
ações que está registrada no patrimônio líquido reduzindo a reserva de capital. Relação de substituição: A relação de 
substituição decorre do quanto previsto nos Planos de Recuperação, o que foi expressamente ratificado pelos acionis-
tas da OGPar em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/08/2017, no sentido que os acionistas da OGPar 
tenham exatamente o mesmo percentual que a OGPar tem na Dommo previamente à Incorporação de Ações. A relação 
de troca proposta está sujeita à aprovação das Assembleias Gerais por ocasião da deliberação acerca da Incorporação 
de Ações. Em linha com o exposto acima, foram atribuídas aos acionistas da OGPar 34.954.861 ações ordinárias, no-
minativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Dommo, representativas de 1,2944332630% do capital social 
da Dommo (“Novas Ações”), permanecendo os demais acionistas da Dommo como titulares de 2.665.444.020 ações 
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Dommo, que passam a ser representativas de 
98,7055667370% do capital social da Dommo. Como consequência, os acionistas da OGPar receberam 1,0801817020 
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Dommo para cada 1 ação ordinária, no-
minativa, escritural e sem valor nominal de emissão da OGPar por eles detidas na data da Incorporação de Ações 
(“Relação de Substituição”). As ações ordinárias da Dommo atribuídas aos acionistas da OGPar, em substituição às 
ações ordinárias de emissão da OGPar de que são titulares, tem os mesmos direitos atribuídos às ações da Dommo 
então existentes, e participam integralmente de todos os benefícios, inclusive dividendos e remunerações de capital que 
vierem a ser declarados pela Dommo a partir da Incorporação de Ações. Critério de avaliação das ações da OGPar 
e tratamento das variações patrimoniais. Critério de Avaliação e Data-Base da Avaliação. As administrações das 
Cia.s definiram que as ações de emissão da OGPar incorporadas pela Dommo foram avaliadas pelo seu valor de mer-
cado, pela metodologia de média aritmética ponderada das cotações diárias (ponderada pelo volume) das ações em 
bolsa, nos últimos 90 dias anteriores à data-base de 30/09/2018 (“Data-Base”). A administração da Dommo contratou 
a Apsis Consultoria Empresarial Ltda., sociedade de profissionais com sede na Rua do Passeio, 6, 6º. Andar, na Cida-
de do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.281.922/0001-70, registrada originaria-
mente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob no 02052 (“Empresa Avaliadora”) como 
sociedade especializada responsável pela avaliação das ações de emissão da OGPar incorporadas pela Dommo em 
decorrência da operação descrita no Protocolo e Justificação, cuja indicação foi, nos termos do artigo 252, §1º, da Lei 
das S.A., submetida e aprovada pela Assembleia Geral da Dommo realizada em 26/11/2018. Como resultado de sua 
avaliação, considerando todas as informações e documentos solicitados às administrações das Cia.s, bem como as 
informações disponíveis ao público em geral e próprias do avaliador, conforme necessário para a realização da avalia-
ção, a Empresa Avaliadora elaborou o laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”), o qual constitui o Anexo 3.3 do Pro-
tocolo e Justificação divulgado em Fato Relevante de 25/10/2018. Contabilização de Variações Patrimoniais. As varia-
ções patrimoniais decorrentes da Incorporação de Ações estão registradas e divulgadas nas demonstrações financeiras 
de 31/12/2018 da Dommo. Vale destacar que a Dommo passou a consolidar as demonstrações financeiras da OGPar 
após a incorporação de ações. Bônus de Subscrição: Como previsto na Cláusula 10.4 do Plano de Recuperação Ju-
dicial da Dommo, como vantagem adicional à subscrição das Novas Ações, a Cia. emitiu bônus de subscrição aos 
acionistas da OGPar, conforme aprovação na Assembleia Geral realizada em 26/11/2018, com as seguintes principais 
condições (“Bônus de Subscrição”): (i) prazo para exercício de 5 anos a contar da data de sua emissão, podendo a 
Dommo definir janelas em que os detentores dos bônus de subscrição poderão exercer seu bônus e subscrever as 
ações dele resultantes; e (ii) um número de ações ordinárias a serem subscritas que representem, no total agregado, 
15% das ações da Dommo, considerando o capital social na data de sua aprovação (sujeita a todos os ajustes habituais 
que constarão do certificado de bônus de subscrição), considerando um preço de exercício por ação, no momento do 
exercício, baseado no valor da Dommo (equity value) em moeda corrente nacional equivalente, na data de emissão dos 
bônus de subscrição, a US$ 1.500.000. O preço fixado em moeda corrente nacional será corrigido pelo IGP-M a partir 
da data da reunião do Conselho de Administração da Dommo que deliberou sobre a emissão dos bônus de subscrição.
b. Informações sobre as participações societárias:

2018
 No Brasil No exterior

 
Dommo 

R-11
Dommo 
 Áustria

Dommo  
International

OGX 
 Nether-

lands

OGX Ne-
therlands 

Holding OGPar
Atlanta 

Field (ii)
Ativo circulante 1.608 168.581 24 15 35 24.215 137.428
Ativo realizável a longo prazo 11.149 12.586.185 14 138.771 2.466 - 7.934
Investimentos - - - - 131.097 - -
Imobilizado - - - 1.019 - - 524.916
Total ativo 12.757 12.754.766 38 139.805 133.598 24.215 670.278
Passivo circulante 4 428 52 47 46.445 110.915 111.985
Passivo não circulante 7.552 14.851.277 2.085.080 8.662 11.431 - 110
Patrimônio líquido 5.201 (i)    (2.096.939) (2.085.094) 131.096 75.722 (86.700) 558.183
Total passivo + patrimônio 12.757 12.754.766 38 139.805 133.598 24.215 670.278
Percentual de participação 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40%
Lucro (prejuízo) do exercício (1.469) (616.866) (771.595) 30.132 (152.338) (18.398) (1.728)

017
 No Brasil No exterior

 
Dommo 

R-11
Dommo  
Áustria

Dommo  
International

OGX  
Nether-

lands

OGX Ne-
therlands 

Holding OGPar
Atlanta 
Field (i)

Ativo circulante 6.473 6 15 27 20 45.071 13.304
Ativo realizável a longo prazo 12.988 11.261.446 13 90.821 2.053 - 7.538
Investimentos - - - - 276.550 - -
Imobilizado - - - 870 - - 467.862
Total ativo 19.461 11.261.452 28 91.718 278.623 45.071 488.704
Passivo circulante 641 274 - 13 38.379 93.754 8.013
Passivo não circulante 12.151 12.816.136 1.376.843 7.162 9.759 - 673
Patrimônio líquido 6.669 (i)  (1.554.958) (1.376.815) 84.543 230.485 (48.683) 480.018
Total passivo + patrimônio 19.461 11.261.452 28 91.718 278.623 45.071 488.704
Percentual de participação 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40%
Lucro (prejuízo) do exercício (2.064) (32.359) (11.672) 26.404 22.993 357.172 133
(i) Movimentação do patrimônio líquido da Dommo Austria:
Saldo em 31/12/2018 (2.096.939)
Saldo em 31/12/2017 (1.554.958)
Movimentação demonstrada no item (a) deaa nota 541.981
(ii) Refere-se à totalidade do saldo do patrimônio líquido e do lucro/(prejuízo) do período.
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DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 08.926.302/0001-05

12. IMOBILIZADO (CONSOLIDADO) 

Imobilizado (consolidado)
Nota 

Explicativa
Móveis e  

utensílios
Máquinas e 

 equipamentos
Equipamentos  
de informática

Benfeitorias em  
imóveis de terceiros Veículos

Imobilizado de  
exploração e produção Total

Custo
Em 01/01/2017 5.278 889 10.879 - 404 537.873 555.323
Adições - - - 1.793 - 89.102 90.895
Adições - provisão para abandono (a) - - - - - (40.126) (40.126)
Adições - provisão para compensação ambiental - - - - - 4.857 4.857
Impairment BS-4 - - - - - (321.266) (321.266)
Ajuste impairment relacionado ao abandono e demais ativos - - - 33 - 6.804 6.837
Alienações (30) - (106) - - - (136)
Ativo não circulante mantido para venda - - - - - (101.602) (101.602)
Ajustes acumulados de conversão Cias Offshore (c) - - - - - 14 14
Em 31/12/2017 5.248 889 10.773 1.826 404 175.656 194.796
Adições - - 192 - - (33.386) (33.194)
Adições - provisão para abandono (a) - - - - - (65.915) (65.915)
Adições - provisão para compensação ambiental - - - - - 4.766 4.766
Impairment BS-4 1.2 e 12b - - - - - (193.828) (193.828)
Ajuste impairment relacionado ao abandono e demais ativos - - - - - 13.109 13.109
Reversão parcial impairment Campo Tubarão Martelo 1.2 e 1.3 - - - - - 251.906 251.906
Ativo não circulante mantido para venda - - - - - 101.602 101.602
Alienações (376) - - - - - (376)
Ajustes acumulados de conversão Cias Offshore (c) - - - - - 149 149
Em 31/12/2018 4.872 889 10.965 1.826 404 254.059 273.015
Depreciação Acumulada
Em 01/01/2017 (3.277) (542) (10.602) - (387) - (14.808)
Depreciação e depletação no exercício (510) (88) (164) (87) - (14.467) (15.316)
Baixa depreciação impairment - - - - - 14.467 14.467
Em 31/12/2017 (3.787) (630) (10.766) (87) (387) - (15.657)
Depreciação e depletação no exercício (456) (82) (16) (206) - (29.520) (30.280)
Baixa depreciação impairment - - - - - 16.945 16.945
Em 31/12/2018 (4.243) (712) (10.782) (293) (387) (12.575) (28.992)
Taxas de depreciação e depletação (a) 10 10 20 10 20 (b)
Valor residual líquido
Em 31/12/2018 629 177 183 1.533 17 241.484 244.023
Em 31/12/2017 1.461 259 7 1.739 17 175.656 179.139
(a) Vide nota explicativa 17. Essa movimentação não tem efeito caixa. (b) A depreciação e a depleção do imobilizado de 
exploração & produção ocorre a partir da declaração de comercialidade e do início da produção, com base no método 
das unidades produzidas (“DUP”). (c) Referem-se aos ajustes de conversão do câmbio sobre os saldos ativos da contro-
lada internacionais OGX Netherlands. Avaliação de indicativos de impairment: A Cia. faz uma análise trimestral do 
status dos poços exploratórios. Caso sejam apontados como secos ou subcomerciais a Cia. realiza a baixa contábil para 
resultado. Segundo o pronunciamento técnico CPC-01, a entidade deve avaliar no mínimo anualmente, se existem indi-
cações de uma possível desvalorização no valor do ativo (imobilizado e intangível). Se houver alguma evidência, deve-se 
calcular o seu valor recuperável, este que é determinado pela maior importância monetária entre o valor líquido de venda 
e seu valor em uso. a. Campo de Tubarão Martelo: Histórico da avaliação de Tubarão Martelo: Em 2014, o fluxo de 
caixa descontado elaborado para o Campo de Tubarão Martelo indicou que, considerados o cenário de preços e as 
projeções futuras utilizadas pela Cia., os custos incorridos tornavam a produção economicamente inviável. Isto resultou 
na contabilização de uma provisão para não realização (impairment) dos ativos vinculados ao Campo de Tubarão Mar-
telo, cujo montante de R$ 3.237.254 foi registrado no ativo imobilizado, dos quais R$ 691.758 e R$ 2.602.681 foram re-
gistrados nos exercícios de 2013 e 2014, respectivamente. Já o montante de  R$ 80.473 foi registrado no ativo intangível, 
dos quais R$ 23.288 e R$ 57.185 foram registrados, respectivamente, em 2013 e 2014.  A Cia. realizou ações para re-
duzir os custos, ao longo do exercício de 2015, que não foram capazes de tornar a manutenção do Campo economica-
mente viável devido, principalmente, à queda do preço do petróleo à época. Em 19/01/2016 a Cia. solicitou junto à ANP, 
a suspensão temporária da produção do Campo de Tubarão Martelo, não tendo expectativa de recuperabilidade futura 
destes ativos. No dia 26/04/2016, foi protocolada a solicitação para retomada de produção no Campo de Tubarão Mar-
telo junto à ANP. No dia 01/07/2016, a Cia. recebeu ofício emitido pela ANP autorizando a retomada imediata da produ-
ção do Campo de Tubarão Martelo, por meio da FPSO OSX-3. O Campo de Tubarão Martelo atualmente encontra-se 
em produção. Novo fato que modifica a recuperabilidade de Tubarão Martelo: A celebração do novo contrato de 
afretamento da FPSO OSX-3 entre a Cia. e OSX-3 em 26/11/2018 estabelece novas condições que permitirão a realiza-
ções de intervenções em poços do Campo de Tubarão Martelo que resultarão na produção de 10,5 MMbls (1P) até 2022 
e a geração incremental de caixa no montante de R$ 251.906. Esse novo cenário é o fato determinante para a reavalia-
ção da impairment cuja projeção de fluxo de caixa considera as seguintes premissas-chave: • Abordagem: Projetaram-se 
fluxos de caixa desalavancados, expressos em termos reais e apresentados em dólar norte-americano convertido a taxa 
de fechamento do terceiro trimestre de 2018 (“3T18”).  • Prazo: A projeção inicia-se em setembro de 2018 e se estende 
até 2024 considerando as reservas provadas (1P) e prováveis (2P), sendo que a recuperabilidade está estimada até 
2022 (1P), cujos detalhes saõ descritos na nota explicativa 1.3.  • Preço de venda: A referência utilizada é o preço médio 
do brent obtido nas publicações do Banco Mundial. • Intervenção nos poços: A Revitalização consiste na conclusão do 
quinto poço, 4HP, que já foi perfurado e precisa ser conectado ao FPSO, bem como atividades de workover nos quatro 
poços produtores, conhecidos como 2HP, 6HP, 8H e 44HP. • Taxa de desconto: A Cia. aplica a abordagem do Custo 
Médio Ponderado de Capital (CPMC) em termos reais e a taxa de desconto utilizada foi de 9,18% pós tax (11,36% pré 
tax). • Valor residual: Não foi calculado um valor residual no último período, uma vez que a projeção foi estruturada com 
base na vida útil econômica dos ativos. Destaca-se que, apesar da Administração utilizar as melhores expectativas, tais 
projeções estão sujeitas a incertezas diversas como custos e despesas estimados, preço do petróleo previsto, taxa de 
câmbio, eficiência dos equipamentos e equipe de produção, legislações emitidas por autoridades como ANP e IBAMA, 
legislação tributária, e aspectos geológicos como volume e comportamento dos reservatórios.  Informações adicionais: 
Durante a negociação e discussões referentes ao Novo Afretamento junto à OSX 3, a Dommo Energia preparou diversos 
estudos (“Materiais”) em relação à produção potencial do TBMT, a Revitalização, e um projeto de eficiência energética 
na FPSO. Considerando que os Materiais foram divididos com terceiros durante as discussões do afretamento, a Cia. 
decidiu divulgar os Materiais ao mercado em geral, esclarecendo, contudo, que as informações contidas nos Materiais 
não devem ser consideradas como previsões oficiais da Cia., como orientações ou indicações futuras de expectativa de 
desempenho operacional e financeiro. Os estudos e conclusões contidos nos Materiais estão sujeitos a um número 
significativo de premissas internas que foram parte da negociação do Novo Afretamento e investidores não devem con-
siderar ou se apoiar nos Materiais quando de seu processo de decisão de investimento em valores mobiliários da Cia.. 
Os Materiais que foram preparados e compartilhados junto a terceiros incluem: (A) projeção interna de produção do 
TBMT; (B) Relatório de Auditoria da Produção do TBMT preparado pela Gaffney Cline & Associates (“GCA”); (C) Estudo 
de Cogeração para a FPSO.  a. Projeção interna de produção do TBMT: A Revitalização deve prolongar a vida útil do 
TBMT até, pelo menos, 2024. A produção projetada da Cia. a partir do 3T18, e terminando em 2024, totaliza 13,9 MM 
bbls, considerando um perfil de curva de produção 2P. O fluxo de caixa base para o novo valor recuperável de Tubarão 
Martelo considera a produção de 10,5 MMbls (1P) até 2022. b. Relatório de Auditoria da GCA: A fim de fornecer à OSX 
3 uma avaliação independente das estimativas de produção preparadas internamente, em agosto deste ano a Dommo 
Energia contratou a GCA para auditar as projeções de produção do TBMT. Antes de analisar as informações contidas no 
relatório da GCA, é crucial que os investidores leiam o relatório inteiro incluindo a metodologia e a opinião dos auditores. 
c. Projeto de Eficiência Energética Conforme consta nas demonstrações financeiras da Cia., o custo de diesel é atual-
mente um dos maiores componentes das despesas operacionais da FPSO. Para reduzir o consumo de diesel, a equipe 
técnica da Cia. vem atuando em conjunto com um consultor externo, especializado em soluções de eficiência energética. 
A Cia. está trabalhando para implementar, no curto prazo, a instalação de geradores a diesel na FPSO. O uso de gera-
dores deve reduzir a utilização das turbinas a gás/diesel existentes, que são ineficientes devido às necessidades ener-
géticas atuais da FPSO. A FPSO consome atualmente cerca de 43.000 litros de diesel por dia nas turbinas e, após a 
instalação dos geradores, a Cia. espera reduzir o consumo de diesel para cerca de 25.000 litros por dia, com uma redu-
ção de custo líquido potencial de BRL 1.500 por mês.  b. Campos de Atlanta e Oliva: Em 31/12/2017, o business plan 
foi atualizado considerando as principais premissas: (i) volumes recuperáveis 197,4 MMbbl (milhões de barris) para os 
Campos de Atlanta e Oliva; (ii) brent de longo prazo, utilizando a média das projeções divulgadas por diferentes institui-
ções financeiras, cujo preço projetado até dezembro de 2019 varia entre US$ 62,82 e US$ 65,49 e é fixado em US$ 
67,49 para os anos subsequentes; (iii) desconto de US$ 14/bbl (barril) do preço do petróleo tipo brent para venda devido 
às características do óleo e custos de transporte. Esse ativo permanece em disputa arbitral conforme descrito na nota 
explicativa 1.2 e, atendendo especificamente a legislação contábil representada pelo CPC 01 – Redução ao Valor Recu-
perável de Ativos e pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, a Cia. revisou a impairment 
calculada e registrada em 30/09/2017 e complementou valor, cujo novo saldo em 31/12/2018 é de R$ 1.084.369 (R$ 
651.119 em 31/12/2017). Movimentação da impairment do BS-4:
Saldo da impairment em 31/12/2017 651.119
Complemento da impairment do intangível em 2018 (nota explicativa 13) 239.422
Complemento da impairment do imobilizado em 2018 193.828
Saldo da impairment em 31/12/2018 1.084.369
Depreciação: O imobilizado de exploração e produção é depreciado a partir da declaração de comercialidade e início 
da produção, pelo método de unidades produzidas. 

Conciliação da depreciação e amortização - DFC
Controladora Consolidado

Depreciação 13.335 30.280
Amortização (nota explicativa 13 ) 1 1
Depreciação alocada no estoque (nota explicativa 8) (4.527) (4.527)
Depreciação e amortização na DFC 8.809 25.754
13. INTANGÍVEL (CONTROLADORA E CONSOLIDADO)
O intangível da Cia. corresponde a: (a) intangível de E&P, representado por bônus de assinatura pagos para se obter 
concessões de exploração, desenvolvimento e produção dos blocos e por valores pagos em aquisições de participa-
ções de terceiros (farm ins); (b) outros intangíveis representados, sobretudo, por softwares.

 Sistemas e programas de informática Intangível de E&P Total
Custo
Em 01/01/2017 40.507 576.298 616.805
Adições 61 - 61
Impairment - (329.853) (329.853)
Ativo não circulante mantido para venda (a) - (104.318) (104.318)
Em 31/12/2017 40.568 142.127 182.695
Adição - 251.287 251.287
Ativo não circulante mantido para venda - 104.318 104.318
Impairment (nota explicativa 12b) - (490.709) (490.709)
Em 31/12/2018 40.568 7.023 47.591
Amortização acumulada
Em 01/01/2017 (39.995) (6.888) (46.883)
Amortização (562) (135) (697)
Em 31/12/2017 (40.557) (7.023) (47.580)
Amortização (1) - (1)
Em 31/12/2018 (40.558) (7.023) (47.581)
Taxas de amortização (% a.a.) 20
Valor residual líquido
Em 31/12/2018 10 - 10
Em 31/12/2017 11 135.104 135.115
(a) Vide notas explicativas 1.2 e 10. Adição e impairment relacionadas ao Charter Agreement de Tubarão Mar-
telo: O montante de R$ 251.287 (USD 65.000) corresponde ao investimento feito pela Companhia com o objetivo 
de garantir um contrato de afretamento por 20 anos e cancelar a Opção da OSX-3 Leasing BV de Compra Tubarão 
Martelo. Entretanto, dadas as incertezas inerentes à atividade e considerando a ainda preliminar fase de avaliação de 
tais recursos, a Companhia constituiu um impairment desse montante de R$ 251.287 (nota explicativa 1.3). Baixas 
e impairments: Conforme explicado na nota explicativa 12, no quarto trimestre de 2014 a Cia. revisou seu Business 
Plan e reconheceu impairment para o Campo de Tubarão Martelo no montante de R$ 57.185. Para 31/12/2018, a Cia. 
revisou a recuperabilidade do Campo de Tubarão Martelo e os efeitos dessa revisão estão representados no imobi-
lizado (nota explicativa 12). Adicionalmente, conforme descrito na seção “Avaliação de indicativos de impairment” da 
nota explicativa 12, a Cia. constituiu um complemento para provisão para impairment relacionada aos investimentos 
realizados no BS-4. Amortização: A amortização do intangível de E&P ocorre a partir da declaração de comerciali-
dade e do início da produção, com base no método das unidades produzidas (“DUP”). Em 31/12/2018 o único campo 
com comercialidade declarada e com produção iniciada era o Campo de Tubarão Martelo. 
14. IMPOSTO DE RENDA, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS E OUTROS IMPOS-
TOS E CONTRIBUIÇÕES

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Ativo não circulante 
 Imposto de renda, contribuição social e outros impostos a recuperar
  IRRF sobre aplicações financeiras 346 324 367 387
  Antecipações de imposto de renda e contribuição social 5.702 - 5.750 41
  IRPJ saldo negativo 15 15 8.165 292
  PIS a compensar 14.183 13.055 14.183 13.055
  COFINS a compensar 67.952 73.155 67.952 73.155
  ICMS a recuperar 390 390 390 390
  Outros a recuperar 1.032 1.032 2.465 2.124

89.620 87.971 99.272 89.444
 Imposto de renda e contribuição social diferidos
  IRPJ diferido - 107.574 - 107.574
  CSLL diferida - 38.726 - 38.726

- 146.300 - 146.300
Passivo circulante
Impostos e contribuições e participações governamentais a  recolher
 IRRF 24.946 19.764 24.947 19.764
 Retenção de contribuições sociais 105 546 113 546
 COFINS a recolher - - 3 1
 Royalties a pagar 3.997 2.967 3.997 2.967
 Outros 6.321 6.670 6.321 6.670

35.369 29.947 35.381 29.948
Passivo não circulante
 PIS e COFINS diferidos
 PIS diferido (i) 19.412 5.197 19.412 5.197
 COFINS diferida (i) 119.458 31.978 119.458 31.978

138.870 37.175 138.870 37.175
(i) No dia 01/04/2015 foi publicado o Decreto n° 8.426 restabelecendo, a partir de 01/07/2015, a alíquota do PIS e da 
COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não 
cumulativo. As alíquotas foram restabelecidas em 0,65% para o PIS e 4% para a COFINS, exceto para os casos pre-
vistos no próprio decreto, onde a alíquota se manteve a 0%. Tendo em vista que a Cia. tributa o resultado decorrente 
das variações monetárias em função da taxa de cambio pelo regime de caixa, registrou provisão de PIS e COFINS 
diferidos sobre estas receitas de variações monetárias não realizadas.  A conciliação da despesa de imposto de renda 
e contribuição social é demonstrada como segue:

2018 2017
Consolidado Consolidado

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Prejuízo do exercício antes do IRPJ e CSLL (524.677) (524.677) (1.993.614) (1.970.333)
Operações descontinuadas - - (27) (27)
Adições/exclusões de natureza permanentes:
Ajuste Preço de Transferência 3.171 3.171 8.868 8.868
Perda na conversão da dívida em instrumento de patrimônio               - - 1.590.937 1.590.937
Outras Adições Indedutíveis 63.912 58.941 107.398 106.947
Resultado das empresas no exterior 771.595 771.595 11.672 11.672
Base de cálculo para IRPJ e CSLL 314.001 309.030 (274.766) (275.217)

Alíquotas (%)

15% + 
Adicional 

10% 9%

15% 
+Adicional 

10% 9%
IRPJ e CSLL corrente e diferido (78.500) (27.813) 68.692 24.770
IRPJ e CSLL corrente e diferido (78.500) (27.813) 68.692 24.770
Provisão para não realização de IRPJ e CSLL diferido (29.074) (10.913) (55.636) (20.204)
Composição do IRPJ e CSLL
IRPJ e CSLL – corrente - - - -
IRPJ e CSLL – diferido (107.574) (38.726) 13.056 4.566
Total do IRPJ e CSLL contabilizado (i) (107.574) (38.726) 13.056 4.566
Alíquota efetiva (31,28%) (11,26%) (0,65%) (0,23%)
(i) O total de imposto de renda e de contribuição social registrado nas demonstrações dos resultados em 31/12/2018 e 
de 2017 soma R$ (146.300) e R$ 17.622, respectivamente.  Impostos diferidos e Business Plan: Durante o exercí-
cio de 2018, a Cia. efetuou a baixa integral do imposto de renda diferido ativo no montante de R$ 146.300 que estava 
diretamente associado as projeções de fluxo de caixa do BS-4, cujos ativos foram 100% baixados (Nota 12). Adicional-
mente, a Cia. e suas subsidárias possuem estoque de prejuízos fiscais não reconhecidos contabilmente no montante 
de R$ 7.400 mil.

15. PARTES RELACIONADAS

Créditos com partes relacionadas
Empréstimos com partes  

relacionadas - Ativo Contas a pagar para partes relacionadas
Empréstimos com partes  

relacionadas-Passivo
(não circulante) (não circulante) (circulante) (não circulante) (não circulante)

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
OGPar (i) 5.237 5.225 18.534 87.780 - - - - -
Dommo Austria (ii) 409.491 349.590 14.441.786 12.466.545 - (409.491) (349.590) (14.268.774) (12.462.921)
OGX Netherlands (iii) - - 4.615 3.773 (127.211) (80.972) - - - -
Dommo International - - 61.162 49.969 - - - - -
OSX 3 Leasing B.V. (v) - - - - (72.152) - - - -
OSX Construção Naval S.A. - - - (52) - - - -
OSX Serviços Operacionais (iv) - - - - - (1.500) - - - -
Dommo R-11 - 73 7.478 12.077 - (2.063) (46) - - -

414.728 354.888 14.533.575 12.620.144 (199.363) (84.587) (409.537) (349.590) (14.268.774) (12.462.921)

Créditos com partes relacionadas
Empréstimos com partes  

relacionadas - Ativo Contas a pagar para partes relacionadas
Empréstimos com partes  

relacionadas-Passivo
(não circulante) (não circulante) (circulante) (não circulante) (não circulante)

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
OGPar (i) - 5.225 - 87.780 - (633) - - - -
OSX 3 Leasing B.V. (v) - - - - (72.152) - - - - -
OSX Construção Naval S.A. - - - - - (52) - - - -
OSX Serviços Operacionais (iv) - - - - - (1.500) - - - -

- 5.225 - 87.780 (72.152) (2.185) - - - -
Consolidado Resultado

Parte relacionada Compõe saldo da rubrica na DRE 2018 2017
OSX 3 Leasing B.V. - Afretamento FPSO OSX 3 CPV (41.918) (276.110)
OGPar - Juros ativos sobre mútuos (i) Resultado Financeiro - 4.721
OSX Serviços Operacionais - Compensações OSX (iv) Outras (receitas) despesas operacionais 221 (4.882)
  (41.697) (276.271)
Abaixo maiores informações sobre a rubrica “Empréstimos e Financiamentos passivos com partes relacionadas”: Controladora
 2018 2017

Empréstimos e financiamentos Moeda Taxa de juros Contraparte Principal Juros Total TotalPagamento de juros Amortização do principal
Pré-pagamento de exportação (PPE) US$ Semestral 30/07/2034 9% a.a. Dommo Austria 9.511.820 389.371 9.901.191 8.694.708
Debêntures 12.431 de Infra-estrutura R$ Semestral 30/07/2034 10,5% a.a. Dommo Austria 2.025.000 125.701 2.150.701 2.151.553
Mútuo US$ ao final do contrato 30/07/2034 Libor 6M + 2,5% Dommo Austria 119.278 665 119.943 61.702
Investimento na Dommo Austria (*) n/a n/a n/a n/a Dommo Austria 2.096.939 - 2.096.939 1.554.958
 13.753.037 515.737 14.268.774 12.462.921
 Circulante - - - -
 Não circulante 13.753.037 515.737 14.268.774 12.462.921
(*) Investimento na Dommo Austria que possui patrimônio liquido negativo classificado como empréstimos e financiamentos com partes relacionadas atendendo ao disposto no CPC 39 – Instrumentos Financeiros: Apresentação, ao que 
se refere sobre a equalização dos valores a receber e a pagar.
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DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 08.926.302/0001-05

Movimento do passivo “Empréstimos e Financiamentos passivos com partes relacionadas”
Controladora

Saldo em 31/12/2017 12.462.921
(+) Novas captações 47.887
(+) Juros incorridos/estornados -
(-) Amortização do principal e juros (280.346)
(+) Variação cambial 1.496.331
(+) Ajuste Dommo Austria 541.981
Saldo em 31/12/2018 14.268.774
(i) Refere-se basicamente a mútuo entre empresas ligadas. (iii) Empréstimos com partes relacionadas: No ativo refere-
-se aos créditos contra a Dommo Austria, em contrapartida da assunção da dívida referente aos Senior Unsecured 
Notes, que era garantida pela Dommo Energia, conforme previsto no plano de Recuperação Judicial. No passivo 
refere-se ao pré-pagamento de exportações, a debênture não conversível e ao mútuo a pagar à Dommo Austria. (iv) 
Refere-se substancialmente ao valor a pagar referente ao contrato de arrendamento de equipamentos subaquáticos 
celebrado entre a Cia. e a investida OGX Netherlands e adiantamento para compra de equipamentos feito pela Cia. 
para OGX Netherlands. (v) Refere-se ao contrato de compensação firmado entre a Cia. e a OSX Serviços Operacio-
nais. (vi) Valores relacionados ao arrendamento da FPSO OSX 3 conforme discriminado no quadro abaixo.

Passivo
Circulante

Adiantamento de US$ 15.000 a pagar em setembro de 2019 (58.122)
Arrendamento da OSX 3/12/2018 a pagar (14.030)

(72.152)
Outras informações sobre a rubrica empréstimos e financiamentos com partes relacionadas (passivos): US$ 2,6 
bilhões Senior Unsecured Notes e US$ 2,6 bilhões PPE: Em 3/06/2011, a OGPar realizou a emissão no mercado 
internacional de US$ 2.600.000 (equivalentes a R$ 4.000.000) na modalidade Senior Unsecured Notes ou Títulos de 
Dívida no Exterior (“Bonds 2018”). O principal vencia em 2018, enquanto os juros, cuja taxa era de 8,5% ao ano, eram 
devidos semestralmente nos meses de junho e dezembro. Os recursos foram destinados prioritariamente ao financia-
mento do desenvolvimento da produção nas Bacias de Campos e Parnaíba. Os custos para captação de US$ 46.072 
(equivalente a R$ 74.310) foram contabilizados no passivo, reduzindo o valor captado. Esse montante foi apropriado 
para resultado ao longo da vigência do empréstimo pelo método da taxa efetiva. Em outubro de 2011 foi celebrado 
um aditivo ao instrumento de emissão dos Bonds 2018 no montante de US$ 2.600.000, mediante o qual foi efetuada 
a substituição da OGPar por sua controlada a época Dommo Austria como emitente e principal devedora de tais títu-
los de dívida. Em contrapartida a esta operação, a OGPar e sua controlada a época Dommo Austria celebraram um 
contrato pelo qual foram cedidos pela OGPar à Dommo Austria os recursos captados com a emissão dos supracitados 
títulos de dívida (acrescentada a receita de juros gerada pela aplicação dos recursos captados até a data da cessão, 
bem como descontados os custos de emissão). Ainda em outubro de 2011 foi celebrado um contrato de pagamento 
antecipado de exportações (“PPE”), pelo qual a Dommo Austria concedeu à Dommo Energia um pagamento anteci-
pado no montante de US$ 2.600.000, com o propósito de financiar o desenvolvimento e produção do petróleo a ser 
exportado pela Dommo Energia à Dommo Austria. Em contrapartida ao pagamento antecipado, a Dommo Energia se 
comprometeu a exportar à Dommo Austria, até 27/05/2018, através de um ou mais embarques, o número de barris 
de petróleo necessário para quitar o pagamento antecipado. O valor antecipado e ainda não quitado através de ex-
portações de petróleo estava sujeito a juros de 9,0% a.a., com pagamentos semestrais. Com a aprovação do plano 
de recuperação judicial em 3/06/2014 a Dommo Energia, atuando como garantidora das dívidas, reconheceu o Bonds 
2018 como passivo e em contrapartida registrou um ativo contra a Dommo Austria. A Dommo Austria por sua vez 
deixou de reconhecer a dívida com os bondholders e reconheceu outra no mesmo valor contra a garantidora Dommo 
Energia. Em 30/09/2014, após o cumprimento de todas as condições precedentes previstas no Plano de Recuperação 
Judicial para conversão da dívida em instrumentos de patrimônio, a Dommo Energia registrou a extinção desse No-
tes. O plano de recuperação judicial postergou o vencimento do PPE e do crédito da Dommo Energia com a Dommo 
Austria pela sub-rogação dos bonds para 30/07/2034. O plano prevê, ainda, que os juros do PPE entre a Dommo 
Energia e a Dommo Austria sejam congelados na data do pedido de recuperação judicial. A variação cambial continua 
a ocorrer. US$ 1,1 bilhão Senior Unsecured Notes e R$ 2,0 bilhões Debêntures Lei 12.431/11 de Infra-estrutura: 
Em 30/03/2012, a Dommo Austria realizou a emissão no mercado internacional de US$ 1.100.000 (equivalente a R$ 
1.900.000) na modalidade Senior Unsecured Note ou Títulos de Dívida no Exterior (“Bonds 2022”). O principal vencia 
em abril de 2022, enquanto os juros, cuja taxa era de 8,375% ao ano, eram devidos semestralmente nos meses de 
abril e outubro. Os custos para captação de US$ 17.800 (equivalentes a R$ 39.000) foram contabilizados no passivo, 
reduzindo o valor captado. Esse montante foi apropriado para resultado ao longo da vigência do empréstimo pelo mé-
todo da taxa efetiva. Em 28/09/2012 a Dommo Energia emitiu no mercado de valores mobiliários brasileiro, no âmbito 
da Instrução CVM 476, R$ 2.000.000 em debêntures simples, quirografárias e não conversíveis em ações. A compen-
sação da operação ocorreu em outubro de 2012. As debêntures são valores mobiliários enquadrados no âmbito da Lei 
12.431/11 e os recursos levantados em decorrência da emissão foram integralmente utilizados para reembolsar gas-
tos capitalizáveis incorridos pela emissora, durante a realização de sua campanha exploratória na Bacia de Campos, 
conforme expressamente previsto no Artigo 1º, § 1º, VI da referida Lei. As debêntures previam juros remuneratórios 
semestrais, em taxa anual de 10,5% ao ano. O principal vencia em março de 2022. Na data da emissão das debêntu-
res, os referidos títulos foram subscritos em sua integralidade pela Dommo Austria GmbH. Com a aprovação do Plano 
em 03/06/2014 a Dommo Energia, atuando como garantidora das dívidas, reconheceu o Bonds 2022 como passivo e 
em contrapartida registrou um ativo contra a Dommo Austria. A Dommo Austria por sua vez deixou de reconhecer a 
dívida com os bondholders e reconheceu outra no mesmo valor contra a garantidora Dommo Energia. Em 30/09/2014, 
após o cumprimento de todas as condições precedentes previstas no Plano de Recuperação Judicial para conversão 
da dívida em instrumentos de patrimônio, a Dommo Energia registrou a extinção desse Notes. O Plano postergou 
o vencimento das Debêntures e do crédito da Dommo Energia com a Dommo Austria pela sub-rogação dos Bonds 
2022 para 30/07/2034.  O Plano prevê, ainda, que os juros das debêntures Lei 12.431/11 entre a Dommo Energia e a 
Dommo Austria sejam congelados na data do pedido de recuperação judicial. A variação cambial continua a ocorrer. 
Mútuos: O caixa das empresas controladas pela Dommo Energia é gerido de forma integrada de modo que sobras 
de caixa em uma Cia. podem ser transferidas para as demais através de contratos de mútuos entre as partes. Em 
02/08/2017, o Juizo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro decretou o encerramento do 
processo de recuperação judicial das recuperandas.  O Plano de Recuperação Judicial estabelece que as Administra-
ções da Dommo e da OGPar adotem os procedimentos necessários a incorporação da OGPar pela Dommo Energia. 
Em 31/12/2018 a Dommo possuía um contas a receber da OGPar decorrente de mútuos nos montantes de R$ 5.225 
e R$ 105.234, no curto e longo prazos respectivamente, cujo saldo foi formado inicialmente em 2014 no valor de R$ 
95.548. O mútuo de longo prazo está divulgado no montante de R$ 40.180, pois está líquido do passivo a descoberto 
da OGPar no valor de R$ 65.054 em 31/12/2018. Em linha com as determinações do Plano de Recuperação Judicial, 
a Cia. vinha realizando mútuos regulares à OGPar com o objetivo de manutenção das suas despesas regulares e 
garantir sua continuidade até a conclusão da incorporação, ocorrida em 26/11/2018. Vide detalhes da incorporação de 
ações nas notas explicativas 11 e 20. O saldo de mútuos no montante de R$ 105.234 em 31/12/2018 foi parcialmente 
liquidado no montante de R$ 35.411 pela subsidiária integral OGPar, até a data de divulgação dessas demonstrações 
financeiras. Esse caixa foi gerado pela incorporação por ações (nota explicativa 11) e consequente venda das ações 
da Dommo Energia (DMMO3) que a OGPar possuía (participação recíproca) e que foram totalmente liquidadas até a 
data de divulgação dessas demonstrações financeiras, atendendo a legislação das sociedades anônimas (nota expli-
cativa 20). Em 27/02/2019, o Conselho de Administração autorizou, considerando o término do processo de alienação 
das ações DOMMO3 detidas pela OGPar, a Dommo Energia capitalizar o saldo remanescente de mútuos entre as 
empresas (“Saldo Final”).
16. FORNECEDORES Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Fornecedores nacionais 23.239 29.505 23.443 30.144
Fornecedores estrangeiros 9.852 11.824 10.420 12.136
Provisões E&P (i) 2.031 1.510 2.031 1.510
 35.122 42.839 35.894 43.790
(i) Provisões de E&P contemplam basicamente os custos ainda não faturados incorridos/estimados com serviços de 
instalação subsea e produção de óleo e gás. As provisões de produção são baseadas nas taxas diárias contratuais. 
Estes saldos estão classificados como “outros passivos financeiros” e estão reconhecidos pelo seu custo amortizado.
17. PROVISÕES DIVERSAS Controladora e Consolidado

Circulante Não Circulante
 2018 2017 2018 2017
Provisão ganho mínimo garantido (a) 3.480 4.000 - -
Provisão para obrigação de abandono (b)
  Tubarão Azul - 37.406 56.121 72.776
  Tubarão Martelo - - 264.020 240.411
  BS-4 - - - 38.231
Provisões para contingências regulatórias (c) - - 154.101 185.744
Provisões para compensações ambientais (d)
  Campo de Tubarão Azul - - 11.803 11.092
  Campo de Tubarão Martelo - - 42.760 40.180
  Bacia de Campos - - 2.119 1.943
  Bacia de Santos - - 9.201 7.903
Provisão para compromissos regulatórios assumidos (Nota 28) - - 53.743 53.743
Provisões trabalhistas - - 2.721 2.045

3.480 41.406 596.589 654.068
a) Provisão para ganho mínimo garantido - opções de ações: Provisão referente ao ganho mínimo garantido associado 
aos contratos antigos de opções de ações, já encerrados. Ao longo do terceiro trimestre de 2014 a Cia. renegociou 
com os beneficiários do ganho mínimo os termos do Acordo. Para aqueles beneficiários que aceitaram a proposta, a 
Cia. se comprometeu a pagar, no mês do acordo, 10% do valor total provisionado e mais 40% em 8 parcelas iguais 
mensais e consecutivas nos meses imediatamente subsequentes. Aqueles que aceitaram o Acordo concordaram que 
os 50% remanescentes, não seriam mais devidos pela Cia.. b) Provisão para obrigação de abandono futuro de cam-
pos de exploração e produção: A partir da declaração de comercialidade de seus campos e início das atividades de de-
senvolvimento, a Cia., passa a constituir provisão para atender à obrigação de abandono das áreas (Asset Retirement 
Obligation - ARO) ao final do período de concessão. Tal provisão reflete a estimativa dos gastos a serem incorridos, 
sobretudo, com: (i) tamponamento dos poços; e (ii) remoção das linhas e dos equipamentos de produção.  i. Em con-
sonância com a decisão da primeira fase do processo arbitral do Bloco BS-4 a Cia. baixou a provisão para abandono 
associada.  ii. A Cia. concluiu a fase de abandono de Tubarão Azul relacionada ao tamponamento dos poços e a 
provisão remanescente é para a retirada de equipamentos submarinos ainda em fase de discussão com a ANP.  iii. 
Em relação a garantia exigida nos contratos de Concessão, a Cia. está em fase de discussão e homologação com a 
ANP, cujo montante é de aproximadamente USD 65 milhões. Quando o processo de discussão e avaliação do valor 
exato a ser depositado estiver concluído, a Cia. irá avaliar junto a ANP a forma e os prazos em que os depósitos serão 
efetuados. A Cia. não possui expectativa de nenhum desembolso financeiro relevante para os próximos 12 meses 
em decorrência deste tema. Cabe mencionar que os depósitos em garantia influenciam os desembolsos financeiros 
referente ao cálculo do pagamento variável dos custos de aluguel da FPSO OSX 3. Conforme previsto no contrato de 
aluguel da FPSO OSX 3 assinado em 26/11/2018, a Cia., ao efetuar os depósitos em garantia, irá reduzir o pagamento 
variável mensal do aluguel ao proprietário da FPSO. c) As provisões para contingências regulatórias referem-se à es-
timativas de multas relacionadas à regulamentações da ANP ou à cujo fato gerador já é conhecido. A Cia. não possui 
expectativa de nenhum desembolso financeiro relevante para os próximos 12 meses referente a estas contingências. 
d) Provisões para compensações ambientais relacionadas com a licenças ambientais. A Cia. se compromete junto ao 
IBAMA a efetuar certas compensações ambientais, com repasse de recursos a unidades de conservação. 
18. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Nota Controladora Consolidado
Explicativa 2018 2017 2018 2017

Consórcio BS-4 (i) 1.2 47.648 81.745 47.648 81.745
Atlanta Field B.V. 33 - - 46.404 38.354
Honorários de êxito e outras provisões 27.072 10.857 27.220 10.857

74.720 92.602 121.272 130.956
(i) Em consonância com a decisão da primeira fase do processo arbitral do Bloco BS-4 a Cia. estornou no 3T18 os 
cash calls e os billings recebidos e registrados a partir de outubro de 2017. Para maiores detalhes sobre o assunto 
vide nota explicativa 1.2. 
Conciliação com a Demonstração dos Fluxos de caixa (“DFC”)

Controladora Consolidado
Saldo outras contas a pagar em 31/12/2017 92.602 130.956
Saldo outras contas a pagar em 31/12/2018 74.720 121.272
Variação “outras contas a pagar” balanço patrimonial (17.882) (9.684)
Billings Capex BS-4 recebidos e registrados - sem efeito caixa 33.622 33.622
Outras contas a pagar OGPar desconsiderado na  DFC - (148)
Variação linha “outras contas a pagar” na DFC 15.740 23.790
19. CONTINGÊNCIAS 
A Dommo Energia observa as orientações do CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes sobre 
o registro de provisões em montante suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis e para as quais uma 
estimativa confiável possa ser realizada, bem como sobre divulgação de passivos contingentes. Na preparação das 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2018, a Cia. considerou todas as informações disponíveis rela-
tivas aos processos em que é parte envolvida para realizar as estimativas dos valores das obrigações e a probabilida-
de de saída de recursos. Os valores cujas perdas são consideradas prováveis estão provisionados e divulgados como 
“Provisões para contingências regulatórias” e “Provisões trabalhistas” na nota explicativa 17. Os casos em litígios cuja 
expectativa de perda é considerada possível, baseado no julgamento da Administração da Cia. e nas opiniões dos 
advogados externos, não foram provisionados e são divulgados nessa nota explicativa de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Os passivos contingentes, acrescidos de juros e atualização monetária, estimados para 
tais litígios em 31/12/2018, são apresentados na tabela a seguir:
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Natureza 2018 2017
   Tributária 2.753.461 2.106.118
   Trabalhista 19.073 17.860
   Cível 11.924 11.924

2.784.458 2.135.902
No período exercício de 2018, a principal movimentação na provisão é decorrente de autos de infração lavrados pela RFB 
durante o exercício de 2018 e que são referentes a créditos de PIS e COFINS.  Os quadros a seguir detalham as principais 
causas de natureza fiscal, cível, ambiental e trabalhista, cujas expectativas de perdas estão classificadas como possível.
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Descrição dos processos de natureza fiscal 2018 2017
Autor: Receita Federal do Brasil (“RFB”). Natureza do litígio: Incidência de Imposto 
de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) e Contribuições de Intervenção no Domínio 
Econômico - CIDE sobre as remessas de recursos ao exterior no período de 2009 
para pagamentos de contratos afretamentos de embarcações com empresas 
estrangeiras. Situação atual: A discussão jurídica relacionada à incidência de IRRF 
trata da legalidade de ato normativo da RFB que garante alíquota zero para as 
referidas remessas.  A Cia. ratifica a classificação da perda como possível em virtude 
de haver manifestações favoráveis ao entendimento da Cia. nos Tribunais Superiores 
e buscará assegurar a defesa de seus direitos. Os processos envolvendo CIDE 
encontram-se em fase administrativa e em 28/11/2018 a Dommo obteve decisão 
favorável no CARF. Essas discussões são classificadas como possível em função de 
haver previsão legal em linha com o entendimento da Cia.. 104.490 103.858
Autor: RFB. Natureza do litígio: Aceitação de garantidor para suspenção de tributos 
federais em razão da admissão temporária no regime do Repetro. Situação atual: 
A Cia. impetrou Mandado de Segurança com o objetivo de impugnar a lavratura de 
três autos de infração para a cobrança de Imposto de Importação, PIS e COFINS, 
em relação a suposta nacionalização da plataforma de petróleo FPSO OSX-3 devido 
a RFB não ter aceitado a OGPar como garantidora para aquisição da Plataforma 
de petróleo FPSO OSX-3 no Regime de Repetro, conforme regulamentado por ato 
normativo. Em setembro de 2018 a Cia. obteve decisão favorável no TRF. 760.706 752.680
Autor: RFB. Natureza do litígio: Cobrança de IRRF sobre remessas ao exterior 
pelo pagamento de juros decorrentes de Contrato de Pré-Pagamento de Exportação 
(“PPE”) – vide detalhes dessa operação na nota explicativa 15 – em função da suposta 
descaracterização dessa transação como Operação de PPE e o não enquadramento 
da mesma, no ato normativo da RFB que regulamenta a alíquota zero de IRRF para 
remessa de juros ao exterior. Situação atual: A Cia. recebeu o auto de infração em 
13/12/2017, apresentou impugnação  em 18/01/2018 e ainda aguarda julgamento. 675.545 655.903
Autor: RFB. Natureza do litígio: Não reconhecimento da dedutibilidade, na 
apuração do IRPJ e da CSSL, de despesas de juros decorrentes de Contrato de 
PPE – vide detalhes dessa operação na nota explicativa 15 – em função da suposta 
descaracterização dessa transação como Operação de PPE. O efeito em caso de 
perda seria somente uma redução da base de prejuízo fiscal. Situação atual: A Cia. 
recebeu o auto de infração em 13/12/2017, apresentou impugnação em 18/01/2018 
e ainda aguarda julgamento. 593.677 593.677
Autor: RFB. Natureza do litígio: Litígio referente ao não reconhecimento, pela RFB, 
dos créditos de PIS e de COFINS apurados pela Cia. sobre os gastos exploratórios 
e de produção. Situação atual: A questão envolve processos em fase administrativa 
e judicial diversas, permanecendo como perda possível face ao fato de haver 
manifestações favoráveis ao entendimento da Cia.. 567.673 -
Autor: RFB. Natureza do litígio: Auto de infração exigindo o recolhimento de IRRF 
supostamente devido sobre os pagamentos a fornecedores estrangeiros. Situação 
atual: A questão envolve processos em fase administrativa e judicial diversas, 
permanecendo como perda possível face ao fato de haver manifestações favoráveis 
ao entendimento da Cia.. 68.680 -
Autor: RFB. Natureza do litígio: Diversos. Situação atual: Diversos 2.332 -

2..753.461 2.106.118
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Descrição dos processos de natureza trabalhista 2018 2017
Autor: Diversos. Natureza do litígio: Questionamentos de horas extras, adicional 
noturno, danos morais, e outros.
Situação atual: A questão envolve processos em fases judiciais diversas, 
permanecendo como perda possível face ao fato de haver manifestações favoráveis 
ao entendimento da Cia.. 19.073 17.860
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Descrição dos processos de cível 2018 2017
Autor: IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada (“IBM”). Natureza do 
litígio: Cobrança. Situação atual: Em 29/10/2013 a Cia. rescindiu o contrato de 
prestação de serviços pactuado com a IBM. O fornecedor alegou que a rescisão não 
foi válida e que continuou prestando serviços, sem por eles receber, mesmo após a 
distribuição do pedido de recuperação judicial em 30/10/2013. Ainda segundo a IBM, 
tais valores não estariam submetidos à Recuperação Judicial. A Cia., dentre outros 
argumentos, defende que eventual prestação de serviço foi residual e coligada à 
desmobilização do contrato, razão pela qual qualquer montante eventualmente 
devido estaria circunscrito à Recuperação Judicial. 9.153 9.153
Autor: Acionistas minoritários da OGPar diversos. Natureza do litígio: Cobrança. 
Situação atual: Ação ordinária ajuizada por minoritários com objetivo de pleitear 
indenização a título de perdas patrimoniais sofridas, quanto às ações já alienadas e 
às ações ainda em carteira, referentes a Cia.. 2.771 2.771

11.924 11.924
20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)
a. Capital social: A tabela a seguir demonstra as movimentações no capital social da Cia. em 2018 e 2017. 
Capital social em 01/0/2017 8.607.471
(+) aumento do capital 1.550.299
Capital social em 31/12/2017 10.157.770
(+) aumento do capital (*) 92.907
Capital social em 31/12/2018 10.250.677
O capital social em 31/12/2018 é representado por 2.700.398.881 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem 
valor nominal. Em 3/08/2018, a Cia. retificou a ata de aumento de capital registrada em 21/12/2017 e os efeitos no 
capital social e reserva de capital estão demonstrados na nota explicativa 2e. (*) Aumento de capital em decorrência 
da incorporação de ações da OGPar. Para maiores informações vide nota explicativa 11. b. Ações em tesouraria: 
O montante de R$ 21.646 refere-se à participação recíproca da subsidiária integral OGPar na Dommo Energia e é 
consequência da incorporação por ações ocorrida em 26/11/2018, cujos detalhes estão descritos na nota explicativa 
11. Em atendimento ao § 5º do Art. 244 da Lei 6.404/76 o qual determina que a participação recíproca, quando ocorrer 
em virtude de incorporação deverá ser eliminada no prazo máximo de 1 ano, a Cia. dedicou esforços e liquidou toda 
essa participação recíproca até 13/02/2019 gerando R$ 35.411 em caixa. Até a data de publicação dessas demons-
trações financeiras, o saldo dessas  ações em tesouraria foi totalmente liquidado, transformado em caixa e eliminando 
o efeito de redução no patrimônio líquido demonstrado em 31/12/2018. A movimentação dessa participação recíproca 
registrada como ações em tesouraria no exercício de 2018 é demonstrada abaixo:

R$
Valor justo das ações em 26/11/2018 registrado 
  como ações em tesouraria (54.200)
Ações vendidas no mercado aberto pela OGpar para terceiros entre a incorporação de ações e 31/12/2018 16.215
Ajuste pelo valor justo em 31/12/2018 16.339
Saldo em 31/12/2018 (21.676)
c. Dividendos: O estatuto social determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 0,001% do lucro 
líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/1976 (redação alterada pela Lei 10.303/2001). A Cia. 
poderá, a critério da Administração, pagar juros sobre o capital próprio, cujo valor líquido será imputado ao dividendo 
mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 9º da Lei 9.249/1995. d. Ajuste acumulado de conversão: Devido à 
conversão de moeda relativa aos investimentos em controladas estrangeiras foram apurados ajustes acumulados de 
conversão registrados na conta de resultados abrangentes. e. Reservas de capital: Refere-se ao ágio na emissão 
de novas ações da Cia..
21. RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS:

Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Óleo     
Receita bruta de vendas 523.336 426.481 538.273 426.481
(-) Impostos sobre as vendas - - - -
Receita líquida de vendas 523.336 426.481 538.273 426.481
Volume comercializado em kbbls (mil barris) (i) 2.352,1 2.757,2
(i) Informação não revisada por auditores independentes 
Em 2018 a elevação do preço médio do petróleo praticado para o montante de R$ 228,8 por barril, contra R$ 154,7 por 
barril em 2017, resultou no aumento da receita líquida.
22. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Leasing (i) 62.114 295.629 41.918 276.110
O&M 82.056 78.751 82.056 78.751
Logística 101.592 99.972 101.592 99.972
Outros Gastos 15.920 15.845 15.920 15.845

261.682 490.197 241.486 470.678
Royalties 52.057 40.761 52.057 40.761
Depreciação/Amortização 8.048 -   8.048 -   
 321.787 530.958 301.591 511.439
• Leasing: No consolidado refere-se ao custos de arrendamento do FPSO OSX-3. Na controladora inclui, ainda, o ar-
rendamento de equipamentos subsea entre Dommo Energia e OGX Netherlands, cujo efeito é eliminado no consolida-
do. • O&M: referem-se aos custos de operação e manutenção do FPSO OSX-3 e das bombas centrífugas submersas 
(BCS). • Logística: referem-se aos custos com embarcações de apoio, helicópteros e combustível das embarcações 
de apoio e do FPSO. • Outros Gastos: Inclui, dentre outros, alocação de despesas administrativas e gerais e custo de 
produtos químicos. (i) Como parte do acordo assinado em 24/07/2017 junto a determinados credores, dentre eles a 
OSX-3 Leasing B.V. e Nordic Trustee ASA (“Acordo Credores” ou “Omnibus Deed”), todos os passivos não pagos refe-
rentes ao afretamento da plataforma foram quitados mediante a conversão dos créditos em instrumentos patrimoniais 
da Dommo Energia. Adicionalmente, os custos de afretamento inicialmente previstos no contrato foram reduzidos e os 
custos de aluguel da FPSO OSX-3, atualmente alocada para produção no Campo de Tubarão Martelo, foram limitados 
a um terço da receita mensal superior a US$ 8.000, após o pagamento dos royalties.
23. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS 
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 2018 2017 2018 2017
Despesas com pessoal 10.732 6.710 10.805 6.839
Remuneração dos administradores (nota 27) 9.835 9.026 9.835 9.026
Ganho mínimo garantido - opções de ações (519) 126 (519) 126
Depreciação e amortização 665 641 665 641
Despesas com escritório 4.164 6.285 4.239 6.501
Serviços prestados por terceiros (i) 20.148 42.184 21.632 43.609
Outros 5.040 2.607 5.089 2.629
 50.065 67.579 51.746 69.371
(i) Em função do encerramento da Recuperação Judicial a Cia. reduziu de maneira significativa os gastos com asses-
soria jurídica.
24. RESULTADO FINANCEIRO

 Controladora Consolidado
 Ref. 2018 2017 2018 2017
Despesas financeiras      
Juros/encargos e prêmios sobre 
financiamentos (a) - 286.167 - 286.167
Juros sobre provisão para abandono  (16.049) (13.215) (16.049) (13.215)
Juros diversos (420) (751) (1.724) (3.424)
Valor justo instrumentos financeiros (b) (9.917) (21.421) (9.917) (21.421)
Perda na conversão da dívida em 
instrumento de patrimônio (c) - (1.590.937) - (1.590.937)
Outras despesas financeiras  (1.662) (7.533) (3.487) (10.260)
  (28.048) (1.347.690) (31.177) (1.353.090)
Receitas financeiras  
Juros  9.207 6.786 5.964 4.721
Valor justo instrumentos financeiros (b) 15.371 62.080 20.179 62.080
Rendimento de aplicações financeiras  1.223 782 1.558 1.268
Outras receitas financeiras  2 20.878 67 20.926

 25.803 90.526 27.768 88.995
Variação cambial líquida  620.614 140.467 (16.936) 84.802
Resultado financeiro líquido 618.369 (1.116.697) (20.345) (1.179.293)
(a) Em 2018 a Cia. não possuía empréstimos e financiamentos passivos com terceiros. (b) Efeito do ajuste a valor 
justo das ações que a Cia. detém da investida Eneva S.A.. (c) Perda na conversão de passivos em instrumentos pa-



Sexta-feira, 29 de março de 2019Monitor Mercantil  n Negócios & Empresas65

DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 08.926.302/0001-05

trimoniais ocorrida no 3T17.
25. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

 Controladora Consolidado
Descrição Ref. 2018 2017 2018 2017
Reversão provisão para 
perda de estoques (a) 317 50.332 317 50.332
PIS/COFINS a compensar (b) 26.436 16.878 26.436 16.878
PIS/COFINS diferidos (c) (101.695) (9.537) (101.695) (9.537)
Provisão para perda de 
impostos a recuperar  (1.216) (1.107) (8.398) (7.381)
Perda líquida na venda de 
estoque de materiais de E&P (d) - (31.871) - (31.871)
Provisão para perda custos 
reembolsáveis abandono 
Campo de TBAZ  (16.791) (16.593) (1.102) (2.488)
Compensações OSX  221 (4.882) 221 (4.882)
Provisões trabalhistas (676) - (676) -
Custos OGX Netherlands - - (15.982) (13.960)
Provisão para perda de 
crédito (3.756) - (3.756) -
Outros  (3.757) (26.782) (1.962) (25.304)
  (100.917) (23.562) (106.597) (28.213)
a) Provisão para perda de estoques: constituída para manter os estoques a 
valor esperado de realização. b) Créditos de PIS/COFINS apurados no exer-
cício. c) Despesa decorrente de PIS/COFINS diferidos sobre variação cambial 
ativa. Vide nota explicativa 14. d) Em 2018 não houve venda de estoque de 
materiais de E&P.
26. PERDA NO VALOR DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – IMPAIRMENT

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Imobilizado (nota explicativa 12)
  Reversão parcial impairment 
Tubarão Martelo 251.906 - 251.906 -
  Impairment BS-4 (193.828) (321.266) (193.828) (321.266)
  Ajuste impairment relacionado ao 
abandno e demais ativos 13.109 6.837 13.109 6.837
  Depreciação equipamentos OGX 
Netherlands - - 16.945 14.467

71.187 (314.429) 88.132 (299.962)
Intangível (nota explicativa 13)
  Impairment BS-4 (239.422) (329.853) (239.422) (329.853)
  Impairment Tubarão Martelo (251.287) - (251.287) -

(490.709) (329.853) (490.709) (329.853)
Ajustes de Conversão (i) - - (962) (477)
Efeito no resultado (419.522) (644.282) (403.539) (630.292)
(i) Ajuste de conversão afetando impairment das empresas internacionais.
27. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
A remuneração dos administradores da Cia. está apresentada no quadro abaixo:

Controladora  
e Consolidado

 2018 2017
Conselho de Administração (honorários e encargos) 2.963 529
Comitê de Auditoria (honorários e encargos) 518 454
Administradores (pró-labore, salários, benefícios e encargos) 5.662 4.733
Remuneração por performance 320 3.033
Total da remuneração dos administradores 9.463 8.749
Conselho Fiscal (honorários e encargos) 372 277
Total da remuneração dos administradores + Conselho 
Fiscal (nota 23) 9.835 9.026
28. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Programa Exploratório Mínimo (“PEM”): No terceiro trimestre de 2016 a 
Cia. recebeu correspondência da ExxonMobil, parceira e operadora do Bloco 
POT-M-762, comunicando que a mesma havia recebido um Ofício da ANP no 
dia 4/07/2016 requerendo que ambas as partes, Dommo Energia e Exxon-
Mobil, procedessem o pagamento do valor de R$ 107.487 correspondente às 
1.004,55 Unidades de Trabalho não cumpridas no Contrato de Concessão em 
epígrafe. Nessa correspondência, a ExxonMobil notificou a Dommo Energia 
a quitar 50% do valor (R$ 53.743) em função das obrigações assumidas no 
Joint Operating Agreement. A esse respeito, no entendimento dos assessores 
legais da Dommo Energia, não deve ser concedido tratamento privilegiado a 
esse crédito referente ao PEM não cumprido, tendo em vista que trata-se de 
crédito constituído anteriormente à Recuperação Judicial da Dommo Energia, 
cuja exigibilidade somente seria possível após a implementação de determina-
das condições. Assim, a Dommo Energia apresentou habilitação retardatária 
de crédito perante o Juízo em que tramita seu processo de recuperação judi-
cial, requerendo a inclusão do crédito em questão no quadro geral de credo-
res, tendo em vista que o compromisso do PEM é originário de fato ocorrido no 
primeiro semestre de 2013, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial. 
Em 02/03/2018, o Juízo da Recuperação Judicial proferiu sentença entenden-
do pela extinção do processo sem resolução de mérito. Diante da referida 
decisão, a Cia. apresentou o recurso cabível, o qual foi julgado procedente no 
último dia 12/07/2018, pela 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro (TJRJ), sendo determinada a habilitação retardatária do crédito de R$ 
53.743 no quadro geral de Credores. Da referida decisão, ainda aguardamos 
o resultado do Recurso Especial interposto pela ExxonMobil para o Supremo 
Tribunal de Justiça. Desta forma, mesmo considerando a decisão favorável à 
Cia. no TJRJ, foi mantida a provisão para esse passivo (nota explicativa 17). 
29. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCO
A Cia. mantem operações com instrumentos financeiros. A administração des-
ses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles 
internos visando assegurar liquidez, segurança e rentabilidade. A política de 
controle consiste em acompanhamento permanente das condições contrata-
das versus condições vigentes no mercado e expectativas futuras. A Cia. não 
efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos. Os resultados obti-
dos com as operações estão condizentes com as políticas e estratégias defini-
das pela Administração da Cia.. Os valores de realização estimados de ativos 
e passivos financeiros da Cia. foram determinados por meio de informações 
disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, 
considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado 
para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como con-
sequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montan-
tes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de dife-
rentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de 
realização estimados. Derivativos e gerenciamento de risco: a. Objetivos e 
estratégias de gerenciamento de riscos: A Cia. possui política formal para 
gerenciamento de riscos. A contratação de instrumentos financeiros com o 
objetivo de proteção é feita por meio da análise periódica da exposição ao ris-
co que a Administração pretende cobrir, a qual é aprovada pelo Conselho de 
Administração. As diretrizes de proteção são aplicadas de acordo com o tipo 
de exposição. Os fatores de riscos relacionados a moedas estrangeiras, riscos 
das taxas de juros e inflação oriundos dos ativos e passivos adquiridos, pode-
rão ser neutralizados, quando considerados relevantes, de acordo com a ava-
liação do contexto econômico e operacional pela Administração. A contrata-
ção de instrumentos de proteção de contra variação no preço do petróleo está 
sujeita aos limites de exposição física e de volatilidade previstos na Política de 
Gerenciamento de Riscos e na Norma de Aplicações Financeiras e Hedge. b. 
Risco de mercado: Risco de variação nos preços de mercadorias (commodi-
ties), taxas de câmbio e de juros. b.1 Risco de variação de preço do petró-
leo: Gerenciamento de risco: A Cia. possui política formal de gerenciamento 
de estoque e comercialização na qual se definem as alçadas de decisão para 
a comercialização de petróleo e os critérios para gerenciamento do preço de 
venda do petróleo. As diretrizes de proteção do preço da commodity preveem 
a possibilidade de utilização de instrumentos derivativos para fixação do preço 
de venda de forma a assegurar uma maior estabilidade e previsibilidade do 
fluxo de receitas da Cia.. A volatilidade do preço do petróleo tipo brent é uma 
das premissas da Cia. para efetuar teste de impairment de seus ativos. Vide 
notas explicativas 12 e 26. Operações protegidas por instrumentos derivativos 

contra variação de preço: De acordo com a Política de Comercialização a 
Cia. pode utilizar instrumentos derivativos com a finalidade de fixar o preço de 
venda do óleo já produzido, podendo, também, fixar o preço de até três meses 
de produção, ou eventualmente de outro horizonte que venha a ser aprovado 
pelo Conselho de Administração. Os instrumentos derivativos utilizados pode-
rão ser futuros, swaps, “collars” e opções. As operações podem ser realizadas 
nas Bolsas NYMEX - New York Mercantile Exchange e ICE - Intercontinental 
Exchange, assim como no mercado de balcão. Análise de sensibilidade - 
testes de estresse: Para 31/12/2018 a Cia. não está apresentando análise de 
sensibilidade para os derivativos de petróleo, pois, na data base em questão 
não havia posições em aberto. b.2 Risco cambial: Risco de flutuação nas 
taxas de câmbio associadas aos ativos e passivos da Cia. Gerenciamento 
de risco: A Cia. trabalha no gerenciamento do risco cambial no âmbito con-
solidado de suas empresas para identificar e reduzir os riscos associados à 
oscilação do valor das moedas que estão relacionadas aos ativos e passivos. 
O objetivo é identificar ou criar proteções naturais, aproveitando a sinergia 
entre as operações das empresas controladas pela Cia.. A ideia é minimizar o 
uso de derivativos de proteção, realizando o gerenciamento do risco cambial 
sobre a exposição líquida. Instrumentos derivativos podem ser utilizados nos 
casos em que não é possível utilizar-se da estratégia do hedge natural. A Cia. 
pode atuar na contratação de operações de derivativos, dentro dos seguintes 
limites: • Para valores efetivamente comprometidos ou contratados, nos quais 
já existam contratos firmados com fornecedores, pode ser adotada a posição 
de cobertura de até 100%, independentemente do prazo da exposição. • Para 
valores estimados, pode ser adotada posição com prazo de cobertura limitado 
a doze meses e posição de cobertura inferior a 100%, ponderada com base 
em perspectiva conservadora de realização.
Exposição cambial líquida:
 Consolidado
 2018
Ativo (i) 10.837.857
Passivo (ii) (10.954.752)
Ativos líquido em moeda estrangeira (116.895)
(i) Refere-se, substancialmente, ao saldo de equivalentes de caixa, depósi-
tos vinculados mantido em dólares, contas a receber em moeda estrangeira, 
empréstimos e financiamentos ativos em dólares e ao crédito sub-rogado dos 
Bonds captados. (ii) Refere-se ao PPE passivo em US$ entre Dommo Energia 
e Dommo Austria, vide nota explicativa 15 item (i), ao investimento na contro-
lada Dommo Austria, vide anota explicativa 15, e a provisão para obrigação 
de abandono futuro dos Campos de Atlanta e Oliva e do Campo de Tuba-
rão Martelo. Vide nota explicativa 17. Análise de sensibilidade para risco 
cambial: Os cenários definidos nesta análise partiram da taxa de câmbio de 
31/12/2018: • Cenário I: valorização do US$ perante o R$ - em 25%. • Cenário 
II: valorização do US$ perante o R$ - em 50%. A tabela a seguir demonstra 
a análise de sensibilidade do saldo líquido de ativos e passivos em US$ em 
aberto em 31/12/2018. Os valores positivos representam receitas e os negati-
vos correspondem a despesas.

 
Valor de  

referência (US$)
Cenário I

(R$)
Cenário II

(R$)
Ativo líquido em moeda estrangeira (30.168) (*) (29.224) (58.447)
(*) Corresponde aos R$ (116.895) apresentados na seção de “exposição cam-
bial líquida”, na nota explicativa 29b.2, convertidos para US$ pela taxa de 
fechamento de 31 de dezembro de 2018 de R$ 3,8748 por US$.
c. Risco de crédito: O risco de crédito decorre da possibilidade da Cia. sofrer 
perdas em função da inadimplência de suas contrapartes ou de instituições fi-
nanceiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Esse fator 
de risco pode ser oriundo de operações comerciais e da gestão de caixa. Para 
mitigar os riscos, a Cia. adotou como prática a análise da situação financeira e 
patrimonial de suas contrapartes, assim como o acompanhamento permanen-
te das posições em aberto. Para avaliação das instituições financeiras com as 
quais mantém operações, as referências utilizadas são o Índice RiskBank da 
consultoria Lopes Filho e Associados e o rating da agência de risco Standard 
& Poors. Para avaliação das contrapartes comerciais a Cia. possui normativo 
no qual é estabelecido um conjunto de critérios e diretrizes que representam a 
base para concessão de crédito a clientes nacionais e internacionais da Cia.. 
Os fundamentos básicos que norteiam este instrumento são o de prover maior 
segurança na realização dos créditos concedidos e o de minimizar eventuais 
riscos nas relações comerciais. Exposição máxima ao risco de crédito: A 
exposição máxima ao risco de crédito corresponde ao total do quadro abaixo:
 Controladora Consolidado
Quadro de risco de crédito 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 51.922 36.008 157.311 42.537
Depósitos vinculados 3.245 133.181 3.245 133.181
Contas a receber - 16.523 - 16.523
Outros créditos (exceto 
despesas antecipadas) 12.669 9.494 14.247 9.313
Títulos e valores mobiliários - 68.923 79.078 68.923
 67.836 264.129 253.881 270.477
d. Risco de liquidez: A Cia. monitora seu nível de liquidez considerando os 
fluxos de caixa esperados em contrapartida ao montante disponível de caixa e 
equivalentes de caixa. A gestão do risco de liquidez implica em manter caixa, 
títulos e valores mobiliários suficientes e capacidade de liquidar posições de 
mercado de curto prazo. O quadro a seguir apresenta os passivos financeiros 
da Cia. por faixa de vencimento.

2018 – Consolidado
 

Venci-
do

Até 6 
meses

De 6 
meses 

a 1 ano

Entre 
1 e 2 
anos

Mais 
que 2 
anos Total 

Fornecedores 11.915 23.979 - - - 35.894
Outras contas a pagar – 
Consórcio BS-4 (i) 94.052 - - - - 94.052
Outras contas a pagar - 27.220 - - - 27.220
Contas a pagar com partes 
relacionadas (ii) - 14.030 58.122 - - 72.152
Total 105.967 65.229 58.122 - - 229.318
(i) Refere-se às chamadas de capital devidas pela Cia. ao Consórcio BS-4. (ii) 
Valores associados ao afretamento do FPSO OSX 3.
e. Risco de volatilidade no preço das ações: A Cia. está exposta ao risco 
de mudanças no preço das ações em razão dos investimentos mantidos pela 
Cia. e classificados no balanço patrimonial consolidado como mensurados ao 
valor justo por meio do resultado. O lucro líquido do exercício flutuaria em de-
corrência de ganhos ou perdas sobre o preço das ações mensuradas ao valor 
justo por meio de resultado. Valor justo dos ativos e passivos financeiros: 
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 e preços ob-
serváveis, 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. A hierarquia do valor justo dos instrumentos 
financeiros está apresentada a seguir:

 

Preços 
observáveis 

em merca-
do ativo

Modelo de preci-
ficação basea-
do em preços 

observáveis em 
mercado ativo

Modelo de 
precificação 

sem o uso de 
preços obser-

váveis
 (Nível I) (Nível II) (Nível III)
Aplicações financeiras - 15.078 -
Títulos e valores mobiliários 79.078 - -
Saldo em 31/12/2018 79.078 15.078 -

Preços 
observáveis 

em merca-
do ativo

Modelo de preci-
ficação basea-
do em preços 

observáveis em 
mercado ativo

Modelo de 
precificação 

sem o uso de 
preços obser-

váveis
 (Nível I) (Nível II) (Nível III)
Aplicações financeiras - 6.469 -
Títulos e valores mobiliários 68.923 - -
Saldo em 31/12/2017 68.923 6.469 -

Não houve reclassificação entre as categorias de hierarquia do valor justo de 
Títulos e Valores Mobiliários e Aplicações Financeiras em 31/12/2018 e 2017. 
30. COBERTURA DE SEGUROS (NÃO AUDITADO)
A Cia. contrata de forma ininterrupta seguro de Risco de Petróleo, desde o 
início de sua campanha exploratória, incluindo as seguintes coberturas: Res-
ponsabilidade Civil contra danos materiais e/ou corporais a terceiros; Seguro 
de Controle de Poço, que dá cobertura para os danos causados pela ocorrên-
cia de acidentes tais como kick e blowout, erupção do poço devido ao des-
controle de sua pressão, que pode levar ao abandono do mesmo, além de 
despesas como a reperfuração de poços ou limpeza e descontaminação. No 
dia 01/03/2018 esta apólice de seguro de Risco de Petróleo foi renovada por 
mais 12 meses, oferecendo cobertura até 01/03/2019. A apólice foi emitida 
pela FairFax Brasil. Em 20/02/2018 foi renovado o Seguro P&I. Esse segu-
ro de embarcação refere-se exclusivamente a poluição e remoção de resí-
duos. A apólice foi emitida pela Gard, oferecendo cobertura até 20/02/2019. 
Em 31/04/2018, foi renovado o seguro de Responsabilidade Civil Geral, pela 
Fairfax Brasil, com vencimento para 31/07/2019, e em 07/10/2018 foi reno-
vado o Seguro Patrimonial pela Fairfax do Brasil, oferecendo cobertura até 
07/10/2019. O Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores - D&O foi 
renovado por mais 12 meses, vencendo em 02/08/2019, junto às seguradoras 
Tokio Marine. Em 31/12/2018 os principais ativos ou interesses cobertos por 
seguros e os respectivos montantes são demonstrados a seguir:

Seguros/modalidade
Importâncias 

seguradas
Campanha exploratória US$’000
 Risco de petróleo (“blow out”) da Bacia de Campos 
(Offshore) 57.500
 Proteção e Indenização OSX-3 (P&I) 500.000
Demais seguros R$’ 000
 Riscos Operacionais Patrimonial 9.060
 Responsabilidade Civil Geral
 Responsabilidade civil de Administradores - D&O

20.000
60.000

31. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
A exploração e produção de óleo e gás é o único segmento em que a Cia. atua. 
32. RESULTADO POR AÇÃO

Consolidado
Prejuízo básico e diluído por ação 2018 2017
 Numerador básico e diluído:   
  Prejuízo atribuível aos acionistas (670.977) (1.975.992)
 Denominador básico e diluído:
  Média ponderada de ações (i) 2.666.220.914 378.580.923
 Resultado por ação (0,25166) (5,21947)
(i) Em decorrência da conversão da dívida financeira da Cia. em instrumentos 
patrimoniais ocorrida em 2017, no montante superior a R$ 2.000.000, a Cia. 
emitiu 2.532.171.819 novas ações ordinárias. Em 26 de novembro de 2018, 
a Comapnhia aumento o capital novamente em decorrência da incporporação 
de ações da OGPar, cujos detalhes estão descritos na nota explicativa 11.
33. EVENTOS SUBSEQUENTES
Atlanta Field BV (“AFBV”): Em 9 de janeiro de 2019, a QGEP Netherlands 
Holding B.V. e a Barra 1 S.à.r.1 emitiram uma notificação conjunta solicitando 
a transferência de 100% da participação acionária da OGX Netherlands 
Holding B.V. na AFBV na proporção de suas participações. Em 10 de 
janeiro de 2019, a Barra 1 S.à.r.1 iniciou uma arbitragem contra a OGX 
Netherlands Holding BV cobrando o montante USD 6.219 referente a cash 
calls em aberto. Em 16 de janeiro de 2019 a QGEP Netherlands Holding 
B.V. emitiu uma notificação mencionando que a Dommo possui valores de 
cash calls em aberto no montante de USD 5.375. Em 31 de dezembro de 
2018, o montante provisionado somadas as participações de Barra 1 S.à.r.1 
e da QGEP Netherlands Holding B.V. era de R$ 46.404 (R$ 38.354 em 31 
de dezembro de 2017) conforme divulgado na nota explicativa 18. A Dommo 
Energia, em conjunto com seus assessores jurídicos externos, está analisando 
tais notificações e as possíveis ações administrativas, judiciais e arbitrais 
a serem conduzidas. Mesmo considerando uma avaliação de perda como 
possível pelos assessores jurídicos e vinculada às conclusões da arbitragem 
relacionada ao BS-4, a Companhia constituiu uma provisão para perdas em 
investimentos (impairment) relativa à sua participação na AFBV no montante 
de R$ 223.273 (nota explicativa 11). Ressaltamos que essa alteração do 
registro contábil atende essencialmente a determinações do [CPC 01 e do 
CPC 25], e não representa o entendimento da Administração da Companhia 
e de seus assessores jurídicos sobre as notificações e a arbitragem iniciada 
e nem traz prejuízo a qualquer estratégia jurídica a ser eventualmente 
implementada. Redução de capital: Em 14 de janeiro de 2019, realizou-se 
AGE, com acionistas representando 67,1864% do capital social com direito a 
voto, já descontadas as ações em tesouraria, conforme assinaturas apostas 
no Livro de Registro de Presença de Acionistas na qual foi aprovada, por 
unanimidade e sem ressalvas, as seguintes deliberações: (i) A incorporação 
dos saldos da conta de reserva de capital ao capital social da Companhia. 
Com a incorporação dos saldos da conta de reserva de capital ao capital social 
da Companhia, no montante de R$ 1.884.317, este passará de R$ 10.250.677 
para R$ 12.134.994, sem a emissão de novas ações, mantendo-se inalterado 
o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia. 
(ii) redução do capital social da Companhia mediante a absorção dos seus 
prejuízos acumulados, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76. Com a 
redução do capital social no montante total de R$ 11.722.602, o capital social 
passará de R$ 12.134.994 para R$ 412.392, sem cancelamento de ações, 
mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no 
capital social da Companhia. Foram registradas, ainda, abstenções de voto 
de acionistas detentores de 522.989.932 (quinhentos e vinte e dois milhões, 
novecentos e oitenta e nove mil e novecentos e trinta e duas) ações com direito 
a voto que correspondem a 28,8340% das ações com direito a voto presentes 
à Assembleia. Participação na oferta pública secundária da Eneva S.A.: 
No dia 27 de março de 2019 a Companhia comunicou aos seus acionistas e 
ao mercado em geral que participará da oferta pública secundária da Eneva 
S.A. (“Oferta”) anunciada na mesma data, com a totalidade das ações detidas, 
na qualidade de vendedora, conforme aprovado em reunião do Conselho de 
Administração da Companhia.  

Conselho de Administração Diretoria
Roderick Fraser

Presidente do Conselho de 
Administração 

Paulo Souza Queiroz Figueiredo
Diretor Presidente

Conrado Lamastra Pacheco
Eduardo Yuji Tsuji

Diretor Financeiro e de Relações 
com Investidores

Marko Jovovic
Conselho Fiscal Controller e Contador responsável 

João de Saint Brisson Paes de 
Carvalho

Luciano Magalhães Janoni
CRC-RJ 115869/O-9

Cícero Gonçalves Dungas
Daniel Arippol

Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Dommo Energia S.A., em cumprimento às disposições 
legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras da Companhia e a proposta de destinação dos resultados do 
exercício, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2018. Com base nos exames efetuados e considerando o Relatório dos 
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, apresentado 
sem ressalvas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, opina 
que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados e 
votados pela Assembleia Geral.

Rio de Janeiro/RJ, 19 de março de 2019.
Daniel Arippol, 

João de Saint Brisson Paes de Carvalho 
Cícero Gonçalves Dungas.

Aos Administradores e Acionistas Dommo Energia S.A.. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras in-
dividuais da Dommo Energia S.A. (“Cia.”), 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 (passivo 
a descoberto) e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras 
consolidadas da Dommo Energia S.A. e suas controladas (“Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial 
consolidado em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira da Dommo Energia S.A. e da Dommo Energia S.A. e suas controladas em 31/12/2018, 
o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de 
suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação à Cia. e suas controladas, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante 
relacionada com a continuidade operacional: Chamamos a atenção para a Nota 1.3 às demonstrações financeiras, 
que descreve que a Cia. tem apurado prejuízos repetitivos em suas operações e apresentou passivo a descoberto no 
encerramento do exercício no montante de R$ 376.350 mil. Essa situação, entre outras descritas na Nota 1.3, indicam 
a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa sobre sua continuidade operacional. Nossa 
opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Principais Assuntos de Auditoria: Principais Assuntos de 
Auditoria (PAA) 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 
individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Além do assunto 
descrito na seção “Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional”, determinamos que os assuntos 
descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem  comunicados em nosso relatório.

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Projeções de resultado utilizadas na avaliação do valor recu-
perável de ativos imobilizado, intangível, investimento e tribu-
tos diferidos (notas explicativas 1.2, 3.f, 3.g, 11, 12.a, 14 e 33) 
Em 2018, a Cia. reconheceu perdas adicionais por redução 
ao valor recuperável nos ativos imobilizado, intangível e in-
vestimento relacionados ao consórcio BS-4, no valor de R$ 
600.259 mil, bem como a baixa do imposto de renda e da con-
tribuição social diferidos ativos no valor de R$ 146.300 mil que 
estavam substancialmente associados às projeções de lucro 
tributável futuro do consórcio BS-4. Também, em 2018, a ad-
ministração da Cia. registrou como valor recuperável, o mon-
tante de R$ 251.906 mil, referente aos ativos que compõem o 
campo de Tubarão Martelo. Em decisão arbitral proferida em 
25/09/2018, a Cia. teve excluída sua participação de 40% no 
bloco exploratório BS-4. Como consequência, a Cia. efetuou 
provisão da totalidade dos ativos imobilizado e intangível rela-
cionados ao consórcio BS-4, aí incluída a provisão para perda 
em investimento na Atlanta Field B.V., e a baixa dos tributos 
diferidos correspondentes, como anteriormente mencionado.    
Presentemente, a única unidade geradora de caixa - UGC da 
Cia. refere-se ao campo de Tubarão Martelo. A determinação 
dos fluxos de caixa esperados relacionados a este campo, 
envolvem definição de premissas e julgamentos críticos  por 

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre 
outros, o entendimento do ambiente de controles in-
ternos dos processos de mensuração ao valor recu-
perável dos ativos da Cia..  Verificamos o conteúdo 
da decisão arbitral relacionada ao bloco exploratório 
BS-4, averiguando os registros contábeis decorren-
tes das provisões associadas aos ativos até então 
registrados e a discutimos com assessores jurídicos 
internos e externos da Cia..  Avaliamos a governança 
em torno dos referidos processos de mensuração, in-
cluindo a aprovação dos orçamentos utilizados nesse 
cálculo e revisões da avaliação e dos cálculos finan-
ceiros elaborados pelas equipes de especialistas da 
Cia..  Comparamos as estimativas internas de volume 
das reservas de petróleo incluídas nas projeções com 
as estimativas preparadas por especialistas indepen-
dentes, bem como avaliamos a competência técnica 
desses especialistas.   Envolvemos nossos especialis-
tas em projeções financeiras para a avaliação da 

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
parte da administração, tais como desempenho da economia 
e do setor de exploração e produção nos cenários nacional e 
internacional, estimativa do volume de reservas de petróleo, 
prazos das projeções considerando as reservas de petróleo 
remanescentes e o cronograma de produção do conjunto de 
poços que compõem o campo de Tubarão Martelo, bem como 
estimativa de preços futuros de petróleo, taxas de desconto, 
investimentos para sua manutenção, bases tributárias e as 
correspondentes alíquotas de tributos. A utilização de diferen-
tes premissas e julgamentos poderia modificar significativa-
mente os valores recuperáveis apurados pela Cia..

razoabilidade das principais premissas operacionais 
e financeiras utilizadas pela administração, com-
parando-as com previsões econômicas e setoriais 
disponíveis. Também testamos a coerência lógica e 
aritmética das projeções, bem como efetuamos leitu-
ra das divulgações realizadas pela administração nas 
demonstrações financeiras. Nossos procedimentos de 
auditoria demonstraram que os julgamentos e as pre-
missas utilizadas pela administração na projeção do 
resultado são razoáveis e as divulgações são consis-
tentes com dados e informações obtidas.

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Provisões para obrigação de abandono e para 
compensações ambientais (nota explicativa 17) 

A Cia. possui saldos de provisões para abandono dos poços 
relacionados aos campos de Tubarão Azul e Tubarão Martelo, 
bem como provisões para compensações ambientais, no valor 
de R$ 374.704 mil, em 31/12/2018.   As estimativas dos custos 
associados às mencionadas provisões são consideradas críti-
cas uma vez que: (i) as obrigações ocorrerão no longo prazo; 
e (ii) as tecnologias e custos associados ao abandono e com-
pensações ambientais se alteram constantemente.   Devido à 
relevância das provisões para abandono dos referidos poços e 
para compensações ambientais, assim como o inerente nível 
de incerteza para a determinação das suas estimativas, consi-
deramos esse assunto como significativo em nossa auditoria.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre 
outros, o entendimento do ambiente de controles in-
ternos dos processos de mensuração do valor das 
provisões para abandono dos poços de Tubarão Azul 
e Tubarão Martelo e para compensações ambientais.  
Avaliamos a natureza e a composição dos gastos fu-
turos previstos para o abandono dos referidos poços, 
onde a Cia. assumiu obrigação legal e contratual, 
junto à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP).  Envolvemos nossos espe-
cialistas em projeções financeiras para a avaliação 
da razoabilidade das premissas utilizadas e as infor-
mações de mercado que as suportam. Também testa-
mos a coerência lógica e aritmética das projeções dos 
gastos futuros a incorrer, bem como efetuamos leitura 
das divulgações realizadas pela administração nas 
demonstrações financeiras.   Nossos procedimentos 
de auditoria demonstraram que os julgamentos e as 
premissas utilizadas pela administração nas referidas 
estimativas de gastos futuros são razoáveis e as di-
vulgações são consistentes com dados e informações 
obtidos.

Outros assuntos: Demonstrações do Valor Adicionado: As demonstrações individual e consolidada do valor adi-
cionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31/12/2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração da 
Cia. e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria 
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Cia.. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, con-
forme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico 
CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião essas demonstrações do valor adicionado foram 
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento 
Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Auditoria das cifras do ano 
anterior: O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2017, preparadas originalmente antes 
dos ajustes descritos na nota explicativa 2 (e.1, e.2), foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores inde-
pendentes, que emitiram relatório de auditoria com data de 27/03/2018, sem ressalvas e com parágrafo de ênfase 
relacionado ao procedimento arbitral envolvendo a notificação que solicita a exclusão da Cia. do Consórcio BS-4. 
Como parte do nosso exame de auditoria das demonstrações financeiras de 31/12/2018, examinamos também os 
ajustes descritos na nota explicativa 2 (e.1, e.2), que foram efetuados para alterar as demonstrações financeiras do 
exercício findo em 31/12/2017, apresentadas para fins de comparação. Em nossa opinião, tais ajustes são apropria-
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dos e foram corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros proce-
dimentos sobre as demonstrações financeiras da Cia. referentes ao exercício de 2017 e, portanto, não expressamos 
opinião ou qualquer forma de asseguração sobre as demonstrações financeiras de 2017 tomadas em conjunto. Ou-
tras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório 
do auditor: A administração da Cia. é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com 
a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 demonstra-
ções financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de for-
ma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra-
ção, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da ad-
ministração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração da 
Cia. é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das de acordo com as práticas  contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. 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 Cia. ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Cia. e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, 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 ra-
zoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como 
parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos 
os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 inten-
cionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Cia. e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade 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 Cia.. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e 
se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às in-
formações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demons-
trações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da audi-
toria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governan-
ça 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 eventuais relaciona-
mentos 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 governança, 
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 as-
suntos 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, 28/03/2019 
PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5;  Patricio Marques Roche - Contador - 
CRC 1RJ081115/O-4.

FABRIMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ nº 33.064.262/0001-79

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31/12/2018 E 2017 (Em milhares de reais)

1. Contexto operacional: A Fabrimar S.A Indústria e Comércio (“Companhia”
ou “Fabrimar”), cuja sede social é localizada na Rodovia Presidente Dutra,
1362, Pavuna, Rio de Janeiro - RJ, foi constituída em 21/12/1962. A Companhia 
tem como objeto social a exploração da indústria metalúrgica, fabricação, 
beneficiamento, montagem e comercialização de metais e louças sanitárias,
bem como de aparelhos e equipamentos para irrigação utilizados em atividades 
agrícolas. Em 01 de fevereiro de 2017 o controle societário foi alienado para a
Empresa “Tigre Participações em Metais Sanitários Ltda.” Desde então, a 
Companhia passou a fazer parte do Grupo Tigre (“Grupo”), com sede em 
Joinville, Santa Catarina, sendo suas operações e investimentos conduzidos
no contexto das estratégias globais do Grupo Tigre. A Companhia apresenta
passivo circulante superior ao ativo circulante e prejuízo no atual exercício e
também no exercício anterior. A alienação do controle acionário da Companhia 
para a Empresa “Tigre Participações em Metais Sanitários Ltda.” com a 
Subscrição de 4.978 novas ações, totalizando um aumento de capital no valor

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: A Administração da Fabrimar S.A. Indústria e Comércio (“Companhia”), em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o relatório sobre as atividades da Sociedade 
e submetemos à apreciação de V.S.as. os atos e operações da gestão administrativa referentes ao Exercício Social encerrado em 31 de Dezembro de 2018, acompanhado do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras 
com as notas explicativas que se fazem necessárias. Expressamos nossos agradecimentos pela colaboração recebida dos funcionários, acionistas, clientes e fornecedores, colocamo-nos à disposição dos Srs. Acionistas para esclarecimentos 
que se fizerem necessários. Rio de Janeiro, 29 de Março de 2019

Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Ativo Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 73.272 58.527
Caixa e equivalentes de caixa 4 2.029 3.691
Aplicações financeiras 18 263 -
Operações com derivativos 18 680 820
Contas a receber de clientes 5 18.346 22.161
Partes relacionadas 13 220 103
Estoques 6 44.025 29.965
Impostos a recuperar 7 2.437 881
Outros ativos circulantes 11 5.272 906
Não circulante 33.648 35.518
Aplicações financeiras 18 - 151
Conta corrente vinculada 23 565 565
Depósitos judiciais 14 413 313
Imposto de renda e 
 contribuição social diferidos 8 3.143 3.023
Imobilizado 9 29.209 31.121
Intangível 10 318 345
Total do ativo 106.920 94.045
Passivo Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 148.111 74.001
Empréstimos e financiamentos 12 109.117 40.510
Fornecedores 17 20.350 8.978
Partes relacionadas 13 1.597 829
Salários, encargos e contribuições sociais 4.891 4.353
Obrigações tributárias 15 11.135 16.973
Outras contas a pagar 1.021 2.358
Não circulante 16.119 51.872
Empréstimos e financiamentos 12 1.182 36.567
Partes relacionadas 13 11.912 11.055
Obrigações tributárias 15 385 1.948
Provisão para riscos cíveis, 
 tributários e trabalhistas 14 1.999 1.661
Outras contas a pagar 23 641 641
Patrimônio líquido (57.310) (31.828)
Capital social 16 53.543 53.543
Ajuste de avaliação patrimonial 9.116 9.348
Prejuízos acumulados (119.969) (94.719)
Total do passivo e patrimônio líquido 106.920 94.045

Demonstração dos resultados em 31/12/2018 e 2017 
(Em milhares de reais)

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Receita operacional líquida 19 83.637 101.999
Custo dos produtos vendidos 20 (65.112) (79.146)
Lucro bruto 18.525 22.853
Despesas de vendas 20 (8.337) (12.011)
Despesas administrativas e gerais 20 (28.646) (51.188)
Outras (despesas) receitas operacionais 22 (1.384) (2.384)
Resultado antes do resultado financeiro (19.842) (42.730)
Receitas financeiras 21 27.376 1.462
Despesas financeiras 21 (35.932) (14.557)

(8.556) (13.095)
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (28.398) (55.825)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 8 119 7.958
Prejuízo do exercício (28.279) (47.867)

Demonstração de resultados abrangentes em 31/12/2018 e 2017 
(Em milhares de reais)

31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo do exercício (28.279) (47.867)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente (28.279) (47.867)

Demonstração das mutações do patrimônio  
líquido em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Capital 
social

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial
Prejuízos 

acumulados Total
Saldos em 31/12/2016 34.040 9.579 (47.083) (3.464)
Aumento de capital - Nota 15 19.503 - - 19.503
Realização do ajuste 
 de avaliação patrimonial
 (líquida de impostos diferidos) - (231) 231 -
Prejuízo do exercício - - (47.867) (47.867)
Saldos em 31/12/2017 53.543 9.348 (94.719) (31.828)
Realização do ajuste 
 de avaliação patrimonial
 (líquido de impostos diferidos) - (232) 3.029 2.797
Prejuízo do exercício - - (28.279) (28.279)
Saldos em 31/12/2018 53.543 9.116 (119.969) (57.310)

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) 
em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais)

31/12/2018 31/12/2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes dos Impostos (28.279) (47.867)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
 geradas pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 4.324 4.212
Reversão provisão para crédito 
 de liquidação duvidosa (235) 324
Provisão para estoques 527 584
Imposto de renda diferido (119) (7.958)
Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas 337 781
Juros e variação monetária 5.188 6.938
Custo residual de imobilizado baixado 293 2.307
Valores a receber de derivativos não realizados (140) (820)
Variações nos ativos e passivos
Redução em contas a receber 4.050 299
Redução (aumento) nos estoques (14.587) (1.888)
Redução nos impostos a recuperar 2.437 860
Aumento em contas a receber 
 de partes relacionadas 117 (103)
Redução em depósitos judiciais 100 1.929
Redução (aumento) em outros ativos (2.382) 900
(Redução) aumento em fornecedores (14.522) (16.228)
(Redução) aumento em salários, 
 encargos e contribuições sociais (538) (5.038)
(Redução) aumento em obrigações tributárias (7.651) (4.960)
Redução em outras obrigações (1.337) (2.029)
Aumento em contas a pagar de partes relacionadas 2 382
Caixa líquido gerado das atividades operacionais (52.415) (67.375)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (2.737) (6.122)
Aplicações financeiras (112) (151)
Caixa líquido usado nas atividades 
 de investimentos (2.849) (6.273)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital - 19.503
Empréstimos tomados 79.684 77.164
Pagamento de empréstimos/derivativos 
 (principal e juros) (25.225) (31.805)
Pagamento de mútuos (857) (840)
Emissão de debêntures - 10.000
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de financiamentos 53.602 74.022
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (1.662) 374
Demonstração do aumento do caixa 
 e equivalentes de caixa
No início do exercício 3.691 3.317
No fim do exercício 2.029 3.691
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (1.662) 374

de R$ 19.503 e a emissão privada de debêntures no montante de R$ 10.000, 
representaram um acréscimo ao Caixa e equivalentes de R$ 29.503. Há 
previsto para 2019 um reperfilamento da dívida bancária para equacionar as 
obrigações de curto prazo, gerando maior horizonte de previsibilidade dos 
fluxos de caixa. Além disso, com a criação da marca Tigre Metais, a 
administração espera um crescimento expressivo de participação no mercado. 
As projeções de resultado e fluxo de caixa preparadas pela Administração 
demonstram que a Companhia atingirá indicadores financeiros positivos e 
geração de caixa em montante suficiente para honrar seus compromissos nos 
próximos 12 meses. No entanto, a continuidade das operações da Companhia 
é dependente do sucesso da estratégia de investimentos e aportes financeiros 
do Grupo  2. Base de preparação das demonstrações financeiras: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os 
pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). A autorização para a conclusão destas demonstrações 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da
Fabrimar S.A. Indústria e Comércio
Rio de Janeiro - RJ
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras da 
Fabrimar S.A. Indústria e Comércio (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fabrimar S.A. Indústria e 
Comércio em 31/12/2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva: Conforme 
requerido pelo Pronunciamento Técnico CPC 27 - Ativo Imobilizado, as 
estimativas das vidas úteis, bem como, os valores residuais dos itens do ativo 
imobilizado devem ser revisados pelo menos ao final de cada exercício social. 
Entretanto, conforme descrito na nota explicativa 9, tais análises não haviam 
sido realizadas até a data de emissão deste relatório. Se a revisão tivesse sido 
efetuada, os saldos do ativo imobilizado e a consequente depreciação 
apresentada no custo do produto vendido e nas despesas gerais e 
administrativas na demonstração dos resultados poderiam ter sido afetados 
de forma relevante. Os efeitos da ausência da revisão da vida útil e do valor 
residual não foram determinados. Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 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 com ressalva. 
Responsabilidade da Administração e da governança 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. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria 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 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.

Curitiba, 22 de março de 2019. 

ERNST & YOUNG Alexandre Rubio
Auditores Independentes S.S. Contador
CRC-2SP015199/F-6 CRC-1SP223361/O-2

DIRETORIA
Gilnei José Trelles - Diretor Geral

CONTADOR
Lowgan Skailo - CRC-SC 042340/O

financeiras foi dada pela Diretoria em 22/03/2019. 3. Principais políticas 
contábeis: As políticas contábeis, descritas em detalhes a seguir, têm sido 
aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas 
demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis acompanhadas das 
respectivas notas explicativas na íntegra, foram auditadas pela Ernst & Young 
Auditores Independentes e encontram-se à disposição dos acionistas na sede 
da Companhia.



Monitor Mercantil  n Financeiro67Sexta-feira, 29 de março de 2019

Ideiasnet S/A
CNPJ/MF nº 02.365.069/0001-44 

Companhia Aberta
Relatório da Administração 2018: Prezados Acionistas, A Diretoria da 
Ideiasnet S.A. (Ideiasnet ou Cia.), em conformidade com as disposições legais 
e estatutárias, submete à sua apreciação o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Contábeis da Cia., com o parecer dos auditores independen-
tes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2018. Todas as informa-
ções apresentadas neste Relatório da Administração, exceto quando indicado 
de outra forma, são expressas em moeda corrente nacional (Reais ou R$) e 
estão em conformidade com as Normas Internacionais de Relatório Finan-
ceiro (IFRS - International Financial Reporting Standards) e com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. A Ideiasnet é uma empresa de investimentos 
com foco em empresas de tecnologia com rápido crescimento, que atualmen-
te encontra-se em fase de desinvestimento. A Cia. tem suas ações negocia-
das na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (B3: IDNT3) desde 2000. Atualmente 
a Ideiasnet detém apenas duas participações em empresas operacionais nos 
setores de comunicação ótica e mídia digital: • Padtec S.A. - 34,06%; • VIX Inc. 
(ex-Batanga) - 6,06%; 

Dando continuidade ao processo de simplificação da sua estrutura societá-
ria e redução de custos, a Ideiasnet realizou em 2018 a extinção do último 
fundo remanescente, o Ideiasnet Fundo de Investimento em Participações III 
- Multiestratégia (Ideiasnet FIP III). Atualmente os investimentos são detidos
diretamente pela própria Cia. ou por uma de suas holdings subsidiárias inte-
grais. Fato Relevante: Incorporação de Ações da Padtec: Em 07/02/2019
a Ideiasnet divulgou proposta de incorporação das ações da controlada em
conjunto Padtec (“Incorporação de Ações”), que seria submetida à delibera-
ção dos seus acionistas em Assembleia Geral Extraordinária em 22/03/2019
(“AGE”). A realização da AGE estava condicionada à aprovação da referida
incorporação pelos acionistas controladores da Padtec, que deveria ocorrer
em 20/03/2019, mas foi cancelada para realização em nova data ainda a ser
definida. Em virtude deste cancelamento, a realização da AGE de acionistas
da Cia. ficou prejudicada e, consequentemente, a Cia. divulgou também em
20/03/2019 edital de cancelamento da AGE e deverá realizar nova convoca-
ção em breve. Acredita-se que a Incorporação de Ações será vantajosa para
as Cia.s e seus acionistas na medida em que (i) o capital social da Padtec pas-
sará a ser integralmente detido por uma Cia. aberta, simplificando a estrutura
de gestão atualmente existente e potencialmente facilitando o seu acesso ao
mercado de capitais, o que eventualmente poderá facilitar a captação de re-
cursos necessária para financiar seus investimentos em pesquisa e desenvol-
vimento, assim como a expansão de suas operações; (ii) o número de ações
de emissão da Ideiasnet em circulação e o seu valor de mercado tendem a
crescer de modo a refletir, proporcionalmente, o aumento da participação da
Ideiasnet na Padtec decorrente da implementação da Operação, podendo ter
como consequência uma elevação na liquidez das ações; e (iii) a continuidade
operacional da Ideiasnet restará assegurada pela consecução do objeto social 
da Padtec. A Incorporação de Ações visa, portanto, a racionalizar e simplificar
a atual estrutura da Ideiasnet, permitindo que a Padtec tenha acesso facilitado 
ao mercado de capitais, valendo-se melhor dos recursos da Ideiasnet e de sua 
posição de Cia. aberta.
R$ milhões(1) 2014 2015 2016 2017 2018
Resultados Contábeis Consolidados
Receita Líquida 1.280 720 1 - -
EBITDA (33) (164) 118 23 10
% margem EBITDA -3% -23% n/a n/a n/a
Resultado Líquido (12) (209) 105 19 11
Destaques do Balanço Consolidado
Ativos 731 342 95 55 64
Passivos 663 462 106 53 51
Patrimônio Líquido 69 (120) (11) 2 13
Caixa 80 41 37 12 8
Endividamento Líquido 137 55 (37) (12) (8)
Investimentos
nº de investidas 8 8 6 3 2
Investimentos 12 50 7 14 5
Ganho de Desinvestimentos 38 1 54 12 5

R$ milhões(1) 2014 2015 2016 2017 2018
Valor de Mercado
Valor de Mercado 219 212 70 170 97
Preço da ação (R$) 17,90 13,00 4,29 10,39 5,93
Número de ações (milhares) 12.227 16.344 16.344 16.344 16.344
(1) Informações de 2014 e 2015 correspondem às demonstrações original-
mente apresentadas pela Ideiasnet, que incluíram as informações das con-
troladas posteriormente alienadas ou reclassificadas para ativos e passivos
mantidos para venda.
Desempenho em 2018: Resultados da Ideiasnet: • A Ideiasnet não registrou
receita líquida em 2018, em decorrência da aquisição em 2017 pelo Ideiasnet
FIP III da participação de 18,24% até então detida pelo fundo norte-americano
Paul Capital no Ideiasnet FIP I, o que resultou na interrupção das receitas
com taxa de gestão. • As despesas operacionais da Ideiasnet, em conjunto
com seus fundos e suas holdings de participação, somaram R$3,0 milhões
em 2018, frente a R$3,7 milhões em 2017. Essa variação é devida princi-
palmente à redução de R$2,3 milhões nas despesas administrativas da Cia.,
em decorrência da simplificação da estrutura administrativa e societária, e ao
reconhecimento adicional, em relação a 2017, de R$2,2 milhões em crédi-
tos e descontos decorrentes da adesão ao PERT pela controlada Automatos
Participações. Essas duas variações foram parcialmente compensadas pelo
reconhecimento em 2017 da reversão de R$3,5 milhões de despesas com re-
muneração baseada em ações, em decorrência do cancelamento do plano de
opções para compra de ações então vigente. • O lucro de R$17 milhões com
participações em empresas em 2018 foi devido principalmente à equivalência
patrimonial de R$11 milhões da controlada Padtec (R$6 milhões em 2017) e
ao ganho de R$5 milhões apurado com o recebimento da segunda parcela
anual de desempenho pela venda da Moip (R$6 milhões em 2017). No ano
anterior, houve também a reversão de R$20 milhões em provisões para pas-
sivo a descoberto das investidas Automatos e Pini. • As receitas financeiras
líquidas sofreram uma redução de cerca de R$1 milhão em 2018, frente ao
ano anterior, primordialmente devido ao menor saldo médio de aplicações fi-
nanceiras, mas também ao patamar mais baixo das taxas de juros em relação
a 2017. • Como consequência dos eventos mencionados acima, a Ideiasnet
registrou um lucro líquido de R$11 milhões em 2018, comparado ao lucro de
R$19 milhões apresentado no ano anterior.
Resumo do Resultado Consolidado (R$ mil) 2017 ∆ 2018
Receita Líquida 486 (486) -
(-) Despesas Operacionais (3.707) 733 (2.974)
(-) Provisões para Contingências (9.923) 5.495 (4.428)
(-) Resultados de Participações em Empresas 36.335 (19.339) 16.995
EBITDA 23.191 (13.598) 9.593
(-) Amortização & Depreciação (70) 50 (20)
(+) Resultado Financeiro Líquido 1.547 (1.048) 499
(-) IRPJ e CSLL (1.756) 2.987 1.230
Resultado Líquido Consolidado 22.912 (11.610) 11.302
(-) Participações de Não Controladores (4.075) 4.075 -
Resultado Líquido da Controladora 18.837 (7.535) 11.302
Padtec
Telecom | Participação indireta da Ideiasnet em 31/12/2018: 34,06%
Padtec (R$ mil)(1) 2014 2015 2016 2017 2018
Receita Líquida 347.310 348.650 251.337 202.584 229.384
% crescimento 21,3% -28,4% 1,1% -19,4% 13,2%
EBITDA (7.405) (125.114) 18.775 10.539 53.229
% margem EBITDA -2,1% -50,3% 7,5% 5,2% 23,2%
Resultado Líquido (12.744) (152.550) 3.182 18.278 33.383
% margem líquida -3,7% -61,4% 1,3% 9,0% 14,6%
Capex(2) 21.679 11.227 8.567 16.089 23.078
% receita líquida 6,2% 4,5% 3,4% 7,9% 10,1%
Capital de Giro(3) 280.185 122.144 119.934 84.571 90.227
% receita líquida 80,7% 49,1% 47,7% 41,7% 39,3%
Endividamento Líquido 152.059 92.106 58.712 47.753 35.245
  dívida líquida/ebitda n.a. n.a. 3,1 4,5 0,7
1) Informações de 2014 ajustadas por correções contábeis. (2) Padtec também
tem gastos com P&D registrados em Opex no DRE, nos valores de R$52,5,
R$24,1, R$24,3, R$23,3 e R$18,5 milhões, para os períodos de 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018, respectivamente. (3) Capital de Giro = Contas a Receber
+ Estoques - Contas a Pagar +/- Adiantamentos a Fornecedores e Clientes.
A Padtec, maior fabricante de sistemas de transporte óptico da América Latina 
com a tecnologia DWDM, encerrou o ano de 2018 com lucro líquido de R$33,4 
milhões e expectativa de crescimento para 2019. O número de clientes ativos 

apresentou um crescimento de 23% durante o ano de 2018 chegando a um to-
tal de 80, resultado da liderança da Padtec no segmento de novas operadoras 
regionais no Brasil. Os clientes são segmentados entre as maiores operadoras 
de telecomunicações do País, provedores de Internet e utilities, data centers, 
dentre outros. A receita líquida consolidada cresceu 13,2% na comparação 
com 2017, passando de R$202,6 milhões para R$229,4 milhões, consequ-
ência da venda de produtos de alto conteúdo tecnológico. O EBITDA cresceu 
23,2% na comparação com 2017, passando de R$10,5 milhões para R$53,2 
milhões, reflexo da combinação do esforço progressivo para redução de cus-
tos e aumento na venda de produtos de alto conteúdo tecnológico. Além disso, 
parte dessa variação deve-se ao estorno de R$25,5 milhões  de provisão para 
contingência fiscal líquida de despesas, referente ao recolhimento a maior de 
PIS e COFINS pela indevida inclusão de ICMS na base de cálculo. O lucro lí-
quido apresentou um aumento de R$15,1 milhões em relação a 2017, passan-
do de um lucro de R$18,3 milhões para R$33,4 milhões. Esse resultado reflete 
o comprometimento da padtec em buscar ações estruturantes de curto prazo
e ao estorno da provisão para contingência fiscal. O endividamento líquido
foi reduzido em 26,2% em 2018, passando de R$47,8 milhões para R$35,2
milhões. Essa redução deve-se basicamente ao levantamento de R$ 30 mi-
lhões em depósitos judiciais relativos a PIS/COFINS incidentes sobre ICMS,
mas também à melhora nos prazos de recebimento de clientes e redução do
ciclo de entrega. O investimento em tecnologia é o diferencial da Padtec para
manter-se competitiva e na fronteira do conhecimento em sua área de espe-
cialização em sistemas de transmissão óptica, agregadores de tráfego e sis-
temas para redes de acesso. Os investimentos são voltados para um portfolio 
em sistemas de comunicações ópticas de alto desempenho. No ano de 2018 
a Padtec investiu cerca de R$32 milhões em Pesquisa e Desenvolvimento. No 
ano 2018 o preço médio das ações da Ideiasnet teve uma valorização de 6%, 
após a valorização de 17% do ano anterior. O volume médio diário negociado 
no ano foi de R$149 mil, contra uma média de R$295 mil em 2017.
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Desempenho das Ações

No ano 2018 o preço médio das ações da Ideiasnet teve uma valorização de 6%, após a valorização 
de 17% do ano anterior. O volume médio diário negociado no ano foi de R$149 mil, contra uma média 
de R$295 mil em 2017.

No ano 2018 foi observada uma queda de 50% no Valor de Mercado da Companhia, de R$170 
milhões ao final do ano 2017 para R$97 milhões em 31 de dezembro de 2018.

Acionistas

A composição acionária da Ideiasnet era a seguinte em 31 de dezembro de 2018: 
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Desempenho 2017 1T18 2T18 3T18 4T18 2018 ∆ ano

Preço médio da ação (R$) 8,05 9,89 8,25 7,60 8,58 8,56 6%

Preço final da ação (R$) 10,39 9,49 6,68 7,98 5,93 5,93 -43%

Volume médio díario (R$ mil) 295 202 192 126 74 149 -50%

Valor de Mercado (R$ milhões) 170 155 109 130 97 97 -43%

Liberty Media
24,0%

Spritzer
16,5%

Opus
14,7%

Itaú
11,9%

Lorentzen
9,9%

Truetech
6,5%

Time
5,7%

Outras Pessoas
Jurídicas

5,7%

Outras Pessoas 
Físicas
5,0%

No ano 2018 foi observada uma queda de 50% no Valor de Mercado da Cia., 
de R$170 milhões ao final do ano 2017 para R$97 milhões em 31/12/2018. 
Desempenho 2017 1T18 2T18 3T18 4T18 2018 ∆ ano
Preço médio da ação (R$) 8,05 9,89 8,25 7,60 8,58 8,56 6%
Preço final da ação (R$) 10,39 9,49 6,68 7,98 5,93 5,93 -43%
Volume médio diário (R$ mil) 295 202 192 126 74 149 -50%
Valor de Mercado (R$ 
milhões) 170 155 109 130 97 97 -43%
Acionistas: A composição acionária da Ideiasnet era a seguinte em 
31/12/2018:

A Diretoria
Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 31/12/2017 (Em MR$) Demonstrações dos Resultados em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

Demonstrações de Resultados Abrangentes 
em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

Demonstração do Valor Adicionado em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Consolidado em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$) 

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

Ativo 49.368 23.368 64.151 55.247
Circulante 1.015 303 6.028 2.860
Caixa e equivalentes de caixa 4 - 2 3.594 323
Tributos e contribuições a compensar e
 recuperar 8 4 11 6
Imposto de renda e contribuição 
 social 14.1 281 282 1.685 1.711
Adiantamentos a fornecedores e 
 diversos 6 - 15 - 83
Outros valores a receber 6 726 - 738 737
Não circulante 48.353 23.065 58.123 52.387
Outros instrumentos financeiros 5 - - 2.278 11.642
Contratos de mútuos 17.1 3.339 - - -
IR e contribuição social diferidos 240 - 3.652 1.745
Tributos a compensar e recuperar - - 26 26
IR e contribuição social - - 1.933 571
Outros valores a receber 6 948 1.559 3.935 3.186
Depósitos judiciais 10.1 6.348 1.404 11.349 11.245
Ativos classificados como mantidos 
 p/ venda 8 - 2.246 - 2.246
Investimentos 9 35.191 17.765 32.663 21.635
Propriedades para investimento 8 2.246 - 2.246 -
Imobilizado 17 65 17 65
Intangível 24 26 24 26

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

Passivo e patrimônio líquido 49.368 23.368 64.151 55.247
Circulante 319 439 4.628 8.347
Fornecedores - - 23 741
Adiantamentos de clientes - - - -
Tributos e contribuições a 
 recolher 7 4 10 2.160 3.519
IR e contribuição social a 
 recolher 14.2 42 48 1.474 834
Salários, encargos e 
 benefícios sociais 143 163 263 280
Demais obrigações 10 130 218 708 2.973
Não circulante 35.754 20.527 46.228 44.498
Tributos e contribuições 
 a recolher 7 240 489 10.670 13.060
Demais obrigações 10 27.013 20.038 35.558 31.438
Provisão para passivo a 
 descoberto 9 8.501 - - -
Patrimônio líquido 11 13.295 2.402 13.295 2.402
Capital social 131.846 131.846 131.846 131.846
Reservas de capital (2.674) (2.922) (2.674) (2.922)
Outros resultados abrangentes (9.896) (9.239) (9.896) (9.239)
Prejuízos acumulados (105.981) (117.283) (105.981) (117.283)
Patrimônio líquido atribuído aos 
 controladores 13.295 2.402 13.295 2.402

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

Receita operacional líquida - 455 - 486
Lucro Bruto - 455 - 486
Receitas/(Despesas) Operacionais
 Gerais e administrativas 12 (12.189) (12.277) (10.401) (12.249)
Resultado de equivalência 
patrimonial 9 19.939 13.914 (551) 6.185
(Constituição)/Reversão de 
 passivo a descoberto 9 (8.501) 18.076 - 20.014
Ganho de investimentos e de capital    9 12.216 - 17.547 10.136
Outras receitas e despesas (604) (2.038) 2.979 (1.451)
Resultado antes do resultado financeiro 10.861 18.130 9.574 23.121
Receitas financeiras 205 771 732 3.751
Despesas financeiras (4) (64) (234) (2.204)
Resultado Financeiro 15 201 707 498 1.547
Resultado Antes dos Tributos 11.062 18.837 10.072 24.668
Imposto de renda e contribuição 
social 16 240 - 1.230 (1.756)
Corrente - - (676) (24)
Diferido 240 - 1.906 (1.732)
Lucro Líquido do Exercício 11.302 18.837 11.302 22.912
Lucro líquido atribuído para 
Acionistas controladores - - 11.302 18.837
Acionistas não controladores - - - 4.075

- - 11.302 22.912
Lucro por ação
Lucro por ação - básico e diluído 
 (em R$) 0,6915 1,1525 - -

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

Lucro do exercício 11.302 18.837 11.302 22.912
Outros resultados abrangentes
Ajuste acumulado de conversão (657) 266 (409) (3.076)
Ajuste de avaliação patrimonial - 889 - 889
Resultado abrangente total 10.645 19.992 10.893 20.725
Lucro abrangente atribuível aos:
Acionistas da controladora 10.645 19.992
Acionistas não controladores - - 249 733
Resultado abrangente total - - 10.893 20.725

Controladora Consolidado
Nota31/12/1831/12/1731/12/1831/12/17

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro do exercício 11.302 18.837 11.302 22.915
Ajuste para:
Equivalência patrimonial e reversão 
 passivo a descoberto       9 (19.939) (13.914) 551 (6.185)
Reversão de Passivo a 
Descoberto 9 8.501 (18.076) - (20.014)
Depreciação e amortização 14 20 19 20 70
Imposto de renda e contribuição social 
 diferidos (240) - (1.906) 1.732
Provisão para contingências e outras 7.832 8.528 4.428 5.162
Juros, variação monetárias e cambiais - 1.155 - 1.155
Ganho de investimento e capital (12.216) - (17.547) (10.136)
Remuneração baseado em ações 12 - (3.475) - (3.475)
Baixa de imobilizado e intangível 30 7 30 114
(Aumento)/diminuição de ativos e passivos
Clientes - 237 - 277
Tributos a recuperar, IR e contribuição social    (3) (195) (1.342) (365)
Despesas antecipadas - - - 35
Depósitos judiciais 219 895 (104) (7.032)
Demais contas a receber (circulante e 
 não circulante) 611 (320) (750) (841)
Adiantamentos a fornecedores e diversos         15 (15) 83 (106)
Fornecedores - - (718) (989)
Salários, encargos e benefícios sociais (20) (35) (17) (209)

Controladora Consolidado
Nota31/12/1831/12/1731/12/1831/12/17

Obrigações fiscais e tributárias a pagar 
 e recuperar (255) (89) (3.749) (1.217)
Imposto de Renda e Contribuição 
 Social pagos (6) (45) 640 1
Demais obrigações (945) 52 (2.573) 2.079
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades operacionais (5.094) (6.434) (11.652) (17.029)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Investimentos (vendas e aquisições 
 líquidas) 8.431 (6.923) 5.559 (7.051)
Caixa oriundo da aquisição de controle 
 BP Participações - - - 6
Intangível - - - 1
Aplicações financeiras - - 9.364 11.462
Contratos de mútuos (3.339) - - (407)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicados 
 nas) atividades de investimento 5.092 (6.923) 14.923 4.011
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos - - - (457)
  Amortizações - - - (457)
Fluxo de caixa (aplicados nas) atividades
 e financiamento - - - (457)
(Redução) aumento de caixa e 
 equivalentes (2) (13.357) 3.271 (13.475)
Saldo inicial de caixa e equivalentes 2 13.359 323 13.798
Saldo final de caixa e equivalentes - 2 3.594 323

(2) (13.357) 3.271 (13.475)

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

1 - Receitas - 464 - 530
Vendas de mercadorias, produtos e serviços    - 464 - 499
Provisão para crédito de liquidação duvidosa   - - - 31
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros (2.589) (1.795) (4.826) (9.606)
Custo dos produtos, das mercadorias 
e dos serviços vendidos - - - -
Materiais, energia, serviços de terceiros
 e outros (1.841) (3.175) (2.841) (4.492)
Outras (748) 1.380 (1.985) (5.114)
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) (2.589) (1.331) (4.826) (9.076)
4 - Retenções (20) (19) (20) (70)
Depreciação, amortização e 
 exaustão 14 (20) (19) (20) (70)
5 - Valor Adicionado Líquido 
 Produzido Pela Entidade (3-4) (2.609) (1.350) (4.846) (9.146)
6 - Valor Adicionado recebido em 
 Transferência 17.195 24.255 18.380 41.116
Resultado de equivalência patrimonial/
 ganho (perda) de investimentos       9 11.438 31.990 (551) 26.199
Receitas financeiras 15 205 771 732 3.751
Outras 5.552 (8.506) 18.199 11.166
7 - Valor adicionado total a distribuir (5+6) 14.586 22.905 13.534 31.970
8 - Distribuição do valor adicionado 14.586 22.905 13.534 31.970
Pessoal 2.520 3.139 2.676,00 3.232
Remuneração direta 1.988 2.417 2.144,00 2.510
Benefícios 430 509 430,00 509
F.G.T.S 102 213 102,00 213
Impostos, taxas e contribuições 510 650 (850,00) 3.422
Federais 499 623 (861,00) 3.394
Municipais 11 27 11,00 28
Remuneração de capitais de terceiros 254 279 406,00 2.404
Juros - 60 152,00 2.185
Aluguéis 254 219 254,00 219
Outras - - - -
Remuneração de capitais próprios 11.302 18.837 11.302,00 22.912
Lucro do período 11.302 18.837 11.302,00 18.837
Participação dos não controladores
 nos lucros retidos - - - 4.075

Atribuível aos acionistas controladores
Outros resultados 

abrangentes

Nota
Capital  
social

Reser-
va de 

capital

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Ajuste 
 acumulado  

de conversão
Prejuízos 

acumulados Total

Participação dos 
acionistas não 
controladores

Total do 
patrimônio  

líquido
Saldos em 31/12/2016 131.846 3.899 (9.361) (1.033) (136.120) (10.769) (4.078) (14.847)
Lucro líquido do exercício - - - - 18.837 18.837 4.075 22.912
Plano de opção de ações 12 - (3.475) - - - (3.475) - (3.475)
Ajuste variação cambial de controladas - - - 266 - 266 - 266
Ajuste de avaliação patrimonial - - 889 - - 889 - 889
Outras - - - - (3.343) (3.343)
Ganho de capital relativo a variação na participação 
 das controladas - (3.346) - - - (3.346) 3.346 -
Saldos em 31/12/2017 131.846 (2.922) (8.472) (767) (117.283) 2.402 - 2.402
Lucro líquido do exercício - - - - 11.302 11.302 - 11.302
Ajuste variação cambial de controladas - - - (657) - (657) - (657)
Outras - - - - - - 248 248
Ganho de capital relativo a variação na participação 
 das controladas - 248 - - - 248 (248) -
Saldos em 31/12/2018 131.846 (2.674) (8.472) (1.424) (105.981) 13.295 - 13.295

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2018 (Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)
1. Informações Gerais: 1.1. Contexto operacional: A Ideiasnet S.A. (“Ideias-
net” ou “Cia.”) é uma Cia. de venture capital com sede na cidade do Rio de
Janeiro. Constituída em 1998 para exercer a atividade de incubadora de
projetos de internet, em 08/06/2000, a Cia. tornou-se a primeira empresa de
Tecnologia de Informação brasileira a lançar ações na BM&FBovespa, atu-
almente B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (todas ordinárias, código de
negociação IDNT3). Em 2008, a Cia. aderiu ao Novo Mercado da B3. Du-
rante muitos anos, a Ideiasnet participou ativamente de todos os estágios
de desenvolvimento de suas investidas, se consolidou como referência no
setor e foi sinônimo de empreendedorismo com alto nível de Governança 
Corporativa. A Ideiasnet sempre atuou junto às suas investidas, na defini-
ção e implementação de modelos de negócios, estratégias de crescimen-
to, operações de fusões e aquisições, contribuindo ativamente para o pro-
cesso de tomada de decisão através da participação em seus Conselhos
de Administração, quando instalados. Dando continuidade ao processo
de simplificação da sua estrutura societária, após as incorprações dos fun-
dos Ideiasnet Fundo de Investimento em Participações I - Multiestratégia
(“Ideiasnet FIP I”) e Ideiasnet Fundo de Investimento em Participações II -
Multiestratégia (“Ideiasnet FIP II”) pelo Ideiasnet Fundo de Investimento em
Participações III - Multiestratégia (“Ideiasnet FIP III”) em 31/07 e 31/03/17,
respectivamente, a Ideiasnet deliberou pela extinção deste último em 26/12/18.
O ideiasnet FIP III era o último dos três fundos por meio dos quais a Ideiasnet
detinha seus investimentos. Em 31/12/18, esse fundo possuía indiretamente
apenas dois investimentos em empresas operacionais, nas empresas Padtec
S.A. (“Padtec”) e, indiretamente, na Vix Inc. (antiga Batanga Media Inc., “Ba-
tanga”), conforme demonstrado na nota explicativa nº 9. Em 01/02/17, o
Ideiasnet FIP I e os demais acionistas da Montpellier assinaram o termo de
fechamento do contrato de compra e venda de ações e outras avenças firma-
do em 23/12/16 com a CDF - Central de Funcionamento Tecnologia e Partici-
pações S.A. (“CDF”) para alienação da Montpellier Participações S.A. (“Mon-

tpellier”) e da Tectotal Tecnologia sem Complicações S.A. (“Tectotal”), 
conforme demonstrado na nota explicativa nº 8.c. Conforme deliberação em 
Reunião de Conselho de Administração realizada em 22/03/16, diante da difi-
culdade financeira pela qual passavam as controladas indiretas Automatos 
Participações Ltda. (“Automatos Participações”) e Editora Pini S.A. (“Pini”), a 
Cia. deveria buscar reduzir a alocação de capital nessas controladas, fosse 
por meio de desinvestimento ou pelo gradativo encerramento de suas opera-
ções no menor prazo possível. Consequentemente, os investimentos nessas 
controladas foram reclassificados para Ativos e Passivos Mantidos para Ven-
da. Em maio de 2017, a Ideiasnet concluiu o desinvestimento da controlada 
indireta Automatos Serviços e Desenvolvimento de Softwares Ltda. (“Automa-
tos Serviços”), controlada pela Automatos Participações, e do Grupo Pini (for-
mado pela Pini e por sua controlada PSE Ltda.), conforme nota explicativa nº 
8.b. A partir de 05/2017, a controlada Automatos Participações deixou de ser
classificada como Ativo e Passivo Mantidos para Venda, e consequentemente
seus ativos e passivos voltaram a ser consolidados pela Cia.. Em 30/06/17, o
Ideiasnet FIP III adquiriu a participação acionária da IDCO Capital, LP (“Paul
Capital”), referente ao fundo Ideiasnet FIP I. Desta forma, o Ideiasnet FIP III
passou a ser o único cotista do Ideiasnet FIP I. Em Reunião do Conselho de
Administração realizada em 22/09/17, foi discutida a possibilidade de constitui-
ção de um novo fundo de investimento voltado a projetos de infraestrutura em
tecnologia. Os Conselheiros da Ideiasnet entendem ser importante buscar a
perenidade da Cia. e a criação de valor para seus acionistas no longo prazo,
razão pela qual decidiram mandatar a Diretoria com poderes para tomar as
medidas necessárias para tal fim, estudando a melhor forma de estruturação
e captação de recursos, identificando empresas-alvo e possíveis co-investido-
res. Naquela mesma ocasião, os membros do Conselho de Administração
concordaram que a Cia. ainda conta com altos custos regulatórios e operacio-
nais se comparados com seu patrimônio, além de passivos tributários e con-
tingências trabalhistas relevantes, razão pela qual deve continuar a perseguir

alternativas visando a diminuição de custos e simplificação da sua estrutura, 
que podem incluir fechamento de capital da Cia., migração para o segmento 
de listagem tradicional da B3, terceirização das atividades de gestão, entre 
outras. Em AGE realizada em 04/01/18, os acionistas aprovaram a saída vo-
luntária da Ideiasnet do Novo Mercado, sem a realização de oferta pública de 
ações. Assim, desde 08/01/18, as ações de emissão da Cia. passaram a ser 
negociadas no segmento básico da B3. As demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas do exercício findo em 31/12/18 foram aprovadas e autoriza-
das para emissão pelo Conselho de Administração da Cia. em reunião realiza-
da em 20/03/19. 2. Base de Preparação: 2.1. Declaração de conformidade: 
As demonstrações contábeis da Cia. compreendem as demonstrações contá-
beis individuais, identificadas como Controladora, e as demonstrações contá-
beis consolidadas, identificadas como Consolidado, preparadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais 
de Relatório Financeiro (“IFRSs”) emitidas pelo IASB. As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas 
emitidas pelo CPC e aprovadas pelo CFC e pela CVM. Como não existe dife-
rença entre o patrimônio líquido consolidado e o resultado consolidado atribu-
íveis aos acionistas da Controladora, constantes nas demonstrações contá-
beis consolidadas e o patrimônio líquido e resultado da controladora, 
constantes nas demonstrações contábeis individuais, a Cia. optou por apre-
sentar essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas em um úni-
co conjunto, lado a lado. A Administração da Cia. entende que todas as infor-
mações relevantes das demonstrações contábeis, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas, e que correspondem às informações utilizadas na sua 
gestão. 2.1.1. Base de mensuração: As demonstrações contábeis individuais 
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e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico com exceção 
dos instrumentos financeiros não-derivativos mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado. 2.1.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas são apresentadas em 
Real, que é a moeda funcional da Cia.. Todas as informações financeiras 
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exce-
to quando indicado de outra forma. 2.1.3. Uso de estimativas e julgamentos: A 
aplicação das políticas contábeis da Cia. descritas na nota explicativa nº 3, a 
seguir, exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas 
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ati-
vos, passivos, receitas e despesas. Os resultados efetivos podem divergir 
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no 
exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios fu-
turos afetados. As informações sobre incertezas, premissas e estimativas que 
podem afetar significativamente os valores reconhecidos nas demonstrações 
contábeis dentro do próximo exercício financeiro estão incluídos nas seguintes 
notas explicativas: • Nota 1 - Continuidade; • Nota 10 - Provisões para riscos; 
• Nota 16 - Utilização de prejuízos fiscais e impostos e contribuições diferidos;
• Nota 16 - Tributos diferidos. 3. Práticas Contábeis: As políticas contábeis
descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente
Ideiasnet e suas controladas (“Grupo”), em todos os exercícios apresentados
nessas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. 3.1. Base de
consolidação e investimentos em controladas: As demonstrações contábeis
consolidadas incluem as demonstrações contábeis da Cia. e de entidades (in-
cluindo entidades estruturadas) controladas diretamente pela Cia. ou indireta-
mente através de suas controladas. A consolidação de uma controlada come-
ça quando a Cia. obtém o controle sobre a controlada e termina quando a Cia.
perde o controle sobre a controlada. Especificamente, as receitas e despesas
de uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício são incluídas na
demonstração do resultado e outros resultados abrangentes a partir da data
em que a Cia. obtém o controle até a data em que a Cia. deixa de controlar a
controlada. O resultado e cada componente de outros resultados abrangentes
são atribuídos aos proprietários da Cia. e às participações não controladoras.
O resultado abrangente total das controladas é atribuído aos proprietários da
Cia. e às participações não controladoras, mesmo se isso gerar saldo negativo 
para as participações não controladoras. As demonstrações contábeis conso-
lidadas incluem as controladas Ideiasnet FIP III, Ideiasventures Participações
S.A. (“Ideiasventures”), Chenonceau Participações S.A. (“Chenonceau”) e Au-
tomatos Participações. Os percentuais de participação em 31/12/18 e 2017
estão demonstrados na nota explicativa nº 9. Nas demonstrações financeiras
individuais da Cia. as informações financeiras das controladas e dos empreen-
dimentos controlados em conjunto são reconhecidas através do método de
equivalência patrimonial. 3.1.1. Mudanças nas participações do Grupo em
controladas existentes: Nas demonstrações contábeis, as mudanças nas par-
ticipações do Grupo em controladas que não resultem em perda do controle
são registradas como transações de capital. Os saldos contábeis das partici-
pações do Grupo e de não controladores são ajustados para refletir mudanças
em suas respectivas participações nas controladas. A diferença entre o valor
com base no qual as participações não controladoras são ajustadas e o valor
justo das considerações pagas ou recebidas é registrada diretamente no patri-
mônio líquido e atribuída aos proprietários da Cia.. 3.2. Investimentos em em-
preendimentos controlados em conjunto (joint ventures): Uma joint venture é
um acordo conjunto através do qual as partes que detêm controle conjunto
sobre o acordo possuem direitos sobre os ativos líquidos do acordo conjunto.
Controle conjunto é o compartilhamento contratualmente acordado de contro-
le, aplicável somente quando as decisões sobre as atividades relevantes re-
querem o consentimento unânime das partes que compartilham o controle. Os 
resultados e os ativos e passivos joint ventures são incorporados nestas de-
monstrações contábeis consolidadas pelo método de equivalência patrimo-
nial. De acordo com o método de equivalência patrimonial, um investimento
em uma joint venture é reconhecido inicialmente no balanço patrimonial ao
custo e ajustado em seguida para reconhecer a participação do Grupo no re-
sultado e em outros resultados abrangentes. Quando a participação do Grupo
nas perdas de uma joint venture ultrapassa a participação do Grupo nessa
joint venture (que inclui quaisquer participações de longo prazo que, em sua
essência, formam parte do investimento líquido do Grupo na joint venture), o
Grupo deixa de reconhecer sua participação em perdas adicionais. As perdas
adicionais são reconhecidas somente na medida em que o Grupo incorreu em
obrigações legais ou presumidas ou assumiu obrigações em nome da joint
venture. Um investimento em uma joint venture é contabilizado pelo método
de equivalência patrimonial a partir da data em que a investida se torna uma
joint venture. Na aquisição do investimento em uma joint venture, qualquer
excedente do custo do investimento sobre a participação do Grupo no valor
justo líquido dos ativos e passivos identificáveis da investida é reconhecido
como ágio, que é incluído no valor contábil do investimento. Qualquer exce-
dente da participação do Grupo no valor justo líquido dos ativos e passivos
identificáveis da investida sobre o custo do investimento, após a reavaliação,
é imediatamente reconhecido no resultado do exercício em que o investimento 
é adquirido. 3.3. Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
O Grupo reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na
data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os
ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual o Grupo se torna uma das partes
das disposições contratuais do instrumento. Os ativos ou passivos financeiros
são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial, so-
mente quando, o Grupo tenha o direito legal de compensar os valores e tenha
a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente. O Grupo classifica os ativos financeiros não deriva-
tivos nas seguintes categorias: i. Ativos financeiros registrados pelo valor justo
por meio do resultado: O modelo de negócios reflete como a Cia. administra
seus ativos financeiros e até que ponto os fluxos de caixa dos ativos financei-
ros são gerados pela captação dos fluxos de caixa contratuais, pela venda dos
ativos financeiros ou por ambos, utilizando-se de cenários esperados de ocor-
rência. Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado
caso seja classificado como mantido para negociação, ou seja, designado
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são
reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo
valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no 
valor justo desses ativos, os quais levam em consideração qualquer ganho
com dividendos, são reconhecidas no resultado do exercício. ii. Ativos finan-
ceiros disponíveis para venda: Os ativos financeiros disponíveis para venda
correspondem a ativos financeiros não derivativos designados como disponí-
veis para venda ou que não são classificados como: (a) empréstimos e rece-
bíveis; (b) investimentos mantidos até o vencimento; ou (c) ativos financeiros
ao valor justo por meio do resultado. As variações no valor contábil dos ativos
financeiros disponíveis para venda são reconhecidas em “Ajuste de avaliação
patrimonial (líquido de impostos)” e acumuladas na rubrica “Ajuste acumulado
de conversão”. Quando o investimento é alienado ou apresenta redução ao
valor recuperável, o ganho ou a perda acumulado anteriormente é reclassifica-
do para o resultado. iii. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de
caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento
original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são
sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na
gestão das obrigações de curto prazo. iv. Passivos financeiros não derivativos:
O Grupo reconhece títulos de dívidas emitidos e passivos subordinados inicial-
mente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros
(incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são
reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual o Grupo se torna
uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Grupo baixa um pas-
sivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas
ou vencidas. O Grupo classifica os passivos financeiros não derivativos na
categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos financeiros são reco-
nhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de tran-
sação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros
são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. O
Grupo tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e
transações com partes relacionadas. 3.4. Imobilizado: O imobilizado é mensu-
rado pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e
perdas de redução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas. Os gas-
tos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que be-
nefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pelo Grupo. Os
itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do
exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente, a
partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso. As vidas
úteis estimadas são revisadas ao final de cada exercício e se necessário, ajus-
tadas. 3.5. Intangível: Ágio: Nas demonstrações contábeis consolidadas o
ágio resultante na aquisição de controladas e fundamentado em rentabilidade
futura é registrado como ativo intangível conforme CPC 04 (R1) - Ativo intan-
gível. Os ágios são mensurados a custo, deduzido das perdas acumuladas por 
redução ao valor recuperável. Com relação às investidas registradas por equi-
valência patrimonial, o valor contábil do ágio é incluído no valor contábil do
investimento, e uma perda por redução ao valor recuperável sobre tal investi-
mento é alocada para o valor contábil do investimento. Outros ativos intangí-
veis: Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Grupo e que têm vidas
úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada
e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é
calculada sobre o custo de um ativo deduzido do valor residual. A amortização 
é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vi-
das úteis estimadas de ativos intangíveis, que não ágio, a partir da data em
que estes estão disponíveis para uso, já que esse método é o que mais perto
reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados
no ativo. 3.6. Redução ao valor recuperável de ativos: Os ativos que têm uma
vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testa-
dos anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor
recuperável (“impairment”). Os ativos que estão sujeitos à amortização são
revisados para a verificação de “impairment” sempre que eventos ou mudan-
ças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperá-
vel. Uma perda por “impairment” é reconhecida quando o valor contábil do
ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o
valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso.
Para fins de avaliação do “impairment”, os ativos são agrupados nos níveis
mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamen-
te (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). Os ativos não financeiros, exceto o
ágio, que tenham sido ajustados por “impairment”, são revisados subsequen-
temente para a análise de uma possível reversão do “impairment” na data do
balanço. “Impairment” de ágio reconhecido no resultado do exercício não é
revertido. 3.7. Ativo mantido para venda: Os ativos não circulantes e os grupos
de ativos são classificados como mantidos para venda caso o seu valor contá-
bil seja recuperado principalmente por meio de uma transação de venda e não 
através do uso contínuo. Essa condição é atendida somente quando o ativo
(ou grupo de ativos) estiver disponível para venda imediata em sua condição
atual, sujeito apenas a termos usuais e costumeiros para venda desse ativo
(ou grupo de ativos), e sua venda for considerada altamente provável. Os ati-
vos não circulantes (ou o grupo de ativos) classificados como destinados à
venda são mensurados pelo menor valor entre o contábil anteriormente regis-
trado e o valor justo menos o custo de venda. 3.8. Provisões para contingên-
cias: Eram reconhecidas apenas para obrigações presentes resultantes de
eventos passados, em que os valores fossem estimados de forma confiável,
para as condenações cuja probabilidade de liquidação fosse provável. No en-
tanto, nos últimos anos, a Diretoria observou que a classificação do risco de
perda dos processos judiciais, por parte dos assessores jurídicos, tendia a
piorar à medida que a ação avançava no tempo. Em virtude disso, a Diretoria
optou por aumentar o valor das suas provisões para contingências em 2018,
passando a provisionar também 50% das ações com risco possível e 25%
daquelas com risco remoto de perda. O valor reconhecido como provisão é a
melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no

final de cada período de relatório, considerando-se os riscos e as incertezas 
relativos à obrigação. Quando se espera que alguns ou todos os benefícios 
econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão sejam recuperados 
de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for vir-
tualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. 3.9. Remu-
neração com pagamento baseado em ações: Os planos de remuneração com 
base em ações são mensurados pelo valor justo dos instrumentos de patrimô-
nio na data da outorga. Os detalhes a respeito da determinação do valor justo 
desses planos estão descritos na nota explicativa nº 11.6. O valor justo das 
opções concedidas determinado na data da outorga é registrado pelo método 
linear como despesa no resultado do exercício durante o prazo no qual o direi-
to é adquirido, com base em estimativas da Cia. sobre quais opções concedi-
das serão eventualmente adquiridas, com correspondente aumento do patri-
mônio. No final de cada encerramento de exercício, a Cia. revisa suas 
estimativas sobre a quantidade de instrumentos de patrimônio que serão ad-
quiridos. O impacto da revisão em relação às estimativas originais, se houver, 
é reconhecido no resultado do exercício, de tal forma que a despesa acumula-
da reflita as estimativas revisadas com o correspondente ajuste no patrimônio 
líquido na conta Reserva de Capital - Plano de opção de ações que registrou 
o benefício aos empregados e diretores. 3.10. Reconhecimento de receita: A
receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a rece-
ber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais
e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares e é
reconhecida quando da prestação dos serviços. O Grupo reconhece a receita
quando seu valor pode ser mensurado com segurança, é provável que benefí-
cios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos
tiverem sido atendidos para cada uma das atividades do Grupo. O Grupo ba-
seia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o 
tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda. 3.11.
Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de
juros sobre fundos investidos e variações no valor justo de ativos financeiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reco-
nhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas fi-
nanceiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, variações no
valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado e perdas por redução ao valor recuperável (“impairment”) reconhecidas
nos ativos financeiros (exceto recebíveis). 3.12. Imposto de renda e contribui-
ção social: O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente
e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adi-
cional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 para imposto de
renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líqui-
do, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de con-
tribuição social, limitada a 30% do lucro real. O imposto corrente e o imposto
diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a
combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio lí-
quido ou em outros resultados abrangentes. O imposto corrente é o imposto a
pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício,
a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de
apresentação das demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a
pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido 
com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e
passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de
tributação. Os IR diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos no ba-
lanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apu-
ração dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade le-
gal e mesma autoridade fiscal. 3.13. Demonstração do Valor Adicionado
(DVA): A Cia. elaborou demonstrações do valor adicionado (DVA) individuais
e consolidadas nos termos do pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstra-
ção do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante
das demonstrações contábeis conforme práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às Cia.s abertas, enquanto para IFRS representam informação fi-
nanceira adicional. 3.14. Demonstração dos Fluxos de Caixa: As demonstra-
ções dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apre-
sentadas de acordo com o CPC 03 (R2). A Cia. optou por apresentar os fluxos
de caixa oriundos de pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos
passivos como atividade de financiamento. Adicionalmente, o fluxo de caixa
relativo a impostos parcelados está classificado como fluxo de caixa da ativi-
dade operacional. 3.15. Normas e interpretações novas e revisadas já emiti-
das: a) Em vigor para períodos iniciados em ou após 1º/01/2018: IFRS 9 - Ins-
trumentos Financeiros (novo pronunciamento) / CPC 48 - introduz novos
requerimentos de classificação e mensuração de ativos financeiros. A Cia.
avaliou a classificação e a mensuração dos ativos financeiros e de acordo com
seu modelo de gerenciamento de ativos manteve a classificação do instrumen-
to financeiro Batanga em conta de ativo financeiro avaliado a valor justo por
meio do resultado. IFRS 15 - Receita com contratos de clientes (novo pronun-
ciamento) / CPC 47 - estabelece um único modelo abrangente a ser utilizado
pelas entidades na contabilização das receitas resultantes de contratos com
clientes. Os pronunciamentos acima não causaram impactos significativos nas
demonstrações financeiras da Cia.. b) Em vigor para períodos iniciados em ou
após 1º/01/2019: CPC 06(R2)/IFRS 16 - Arredamentos (aplicável a partir de
1/01/2019) - A norma remove a distinção entre arrendamento operacional e
financeiro e requer o reconhecimento de um ativo (o direito de utilizar o item
arrendado) e um passivo financeiro relacionado com o pagamento de alu-
guéis. ICPC 22/IFRIC 23 - Incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o
lucro - Essa interpretação explica como reconhecer e mensurar ativos e passi-
vos sobre lucros correntes e diferidos, no caso em que há incerteza sobre o
tratamento de um imposto onde as posições fiscais ainda não foram aceitas
pelas autoridades tributárias. Aprimoramentos do ciclo 2015 a 2017 - IFRS 3
(CPC 15 - Combinação de negócios - R1), IFRS 11 (CPC 19 - Negócios em
conjunto - R2), IAS 12 (CPC 32 - Tributos sobre o lucro) e IAS 23 (CPC 20 -
custos dos empréstimos - R1). A Cia. avaliou os reflexos destas normas e não
espera impacto relevante sobre as suas demonstrações contábeis.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Controladora Consolidado

31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Caixa e bancos - 2 3 4
Aplicações financeiras de liquidez 
imediata - - 3.591 319

- 2 3.594 323
Em 31/12/18 e 2017 as aplicações financeiras do Consolidado referem-se a 
operações compromissadas de liquidez imediata, com remuneração à taxa 
média de 97% do CDI em 2018, mantidas junto a instituições financeiras de 
primeira linha. A exposição da Cia. e suas controladas ao risco de taxa de 
juros e a análise de sensibilidade de ativos e passivos financeiros são divulga-
dos na nota explicativa nº 16.
5. Instrumentos Financeiros Avaliados ao Valor Justo: Consolidado

31/12/18 31/12/17
Itaú Top RF Referenciado DI FIC FI RF (a) - 130
Letras financeiras do tesouro - LFT (b) - 3.695
Certificado de depósito bancários (c) - 3.475
Investimentos registrados ao valor justo (d) 2.278 2.278
Fundo Itaú Soberano (e) - 2.064

2.278 11.642
Circulante - -
Não circulante 2.278 11.642
A Cia. considera que não exerce influência significativa sobre estes investi-
mentos, uma vez que não gerencia as atividades diárias na administração, 
a política de investimentos e a gestão desses instrumentos financeiros. (a) 
Refere-se às aplicações financeiras de renda fixa no Fundo de Investimen-
to BRL Referenciado DI Longo Prazo, não exclusivo, cuja carteira era gerida 
pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A Cia. não 
possui qualquer ingerência ou influência na gestão da carteira ou aquisição 

e venda dos papéis componentes da referida carteira. O objetivo do fundo é 
acompanhar a variação do CDI no longo prazo. (b) Refere-se às Letras Fi-
nanceiras do Tesouro remuneradas à taxa Selic. (c) Refere-se às aplicações 
em Certificados de Depósitos Bancários - CDB, remuneradas a taxa de 98% 
do CDI. (d) Refere-se ao ativo financeiro Batanga, reconhecido pela metodo-
logia de avaliação por fluxo de caixa descontado para apurar o valor justo da 
empresa, cujo objetivo é a criação de conteúdo digital, através de anúncios, 
streaming de vídeos e rádio digital, voltado para as audiências hispânicas nos 
Estados Unidos. O valor justo do investimento é avaliado anualmente, con-
forme requerido pelo CPC 01 - Redução ao valor recuperável de ativos. Em 
dezembro de 2016, através de uma sequência de operações societárias, a 
Batanga converteu empréstimos em capital e captou US$9 milhões junto ao 
investidor estratégico Discovery Communications. Esta operação resultou em 
diluição da participação e perda de alguns direitos societários previamente 
negociados pela Ideiasnet. Após tentativas infrutíferas de resolução amigável, 
a Cia. iniciou, no primeiro trimestre de 2017, uma ação de avaliação (appraisal 
action) a fim de resgatar o valor de sua participação na Batanga. Ao longo 
de 2017 a Cia. manteve negociações com a Batanga e em fevereiro de 2018 
foi homologado um acordo judicial firmado com a investida, que permitiu (i) 
a recuperação parcial da sua participação, que passou a ser de 6,3% (6,1% 
em 31/12/2018), detida indiretamente por meio da holding resultante da rees-
truturação societária (Batanga Legacy Holding LLC) ocorrida em dezembro 
de 2016, e (ii) a manutenção de alguns dos direitos societários previstos na 
transação original de troca de ações da então investida Bolsa de Mulher em 
2013. (e) Refere-se à aplicação em fundo de renda fixa de baixo nível de risco 
indexada à taxa CDI, Itaú Soberano RF Simples LP FIC FI. A Cia. não possui 
qualquer ingerência ou influência na gestão da carteira ou na aquisição e ven-
da dos papéis componentes da referida carteira. 6. Outros Valores a Receber 
e Créditos com Outras Partes Relacionadas:

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

Adiantamentos a fornecedores e diversos           - 15 - 83
Depósito caução aluguel 35 100 35 100
Avais Officer (a) 913 913 913 913
Demais contas a receber (b) 726 546 3.725 2.910

1.674 1.574 4.673 4.006
Circulante 726 15 738 820
Não circulante 948 1.559 3.935 3.186
(a) A Cia. figurava como avalista na Cédula de Crédito Bancário nº 1.250, emi-
tida pela Officer S.A. Distribuidora de Produtos de Tecnologia, então em recu-
peração judicial (“Officer”), em favor de BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A.,
integrante do Grupo Financeiro BMG. Em 6/11/15, a Cia., na condição de ava-
lista, celebrou Instrumento Particular de Assunção e Confissão de Dívida, por
meio do qual (i) assumiu integralmente a dívida pela qual já estava coobrigada
e (ii) repactuou as condições de pagamento. Em razão da assunção da dívida,
a Cia. ficou sub-rogada no crédito concursal outrora devido pela Officer. (b)
A extinção do Ideiasnet FIP III em 26/12/18 resultou no reconhecimento pela
Ideiasnet de R$ 726 em saldo de disponibilidade de caixa a receber pela liqui-
dação do fundo, além do valor de R$ 5.163, classificado em depósito judicial
em virtude das condições da transação de venda das investidas Montpellier e
Tectotal pelo fundo em fevereiro de 2017, conforme mencionado na nota nº
10.1. Em 31/12/2017, o valor de R$2.470 referente a depósitos judiciais de
processos arquivados de controladas já vendidas foi reclassificado da rubrica
de Depósitos Judiciais para esta rubrica. Foi constituída provisão estimada
para créditos de liquidação duvidosa em exercícios anteriores pelo seu valor
total, dada a expectativa de não-recebimento. 7. Tributos e contribuições
sociais a recolher:

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

Passivo
ISS - 1 2.117 3.470
PERT 240 489 10.247 12.714
Outros 4 9 466 395

244 499 12.830 16.579
Circulante 4 10 2.160 3.519
Não circulante 240 489 10.670 13.060
O valor consolidado é representado principalmente pelos débitos fiscais fede-
rais da controlada Automatos Participações incluídos no Programa Especial de 
Regularização Tributária (“PERT”), instituído pelo Governo Federal por meio 
da Lei 13.496 de 24/10/17, cujo montante em 31/12/18 somava R$10.247. 
Após o pagamento dos valores correspondentes à entrada de 5% da dívida 
consolidada para adesão ao PERT, a Cia. e a controlada Automatos Participa-
ções concluíram as etapas de consolidação para três dos seis parcelamentos 
realizados e aguardam que a própria Receita Federal efetue a inclusão de 
débitos e de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL já 
informados para quitação integral dos saldos devedores dos três demais par-
celamentos. 8. Ativos classificados como mantidos para venda:

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

Imóveis (a) - 2.246 - 2.246
- 2.246 - 2.246

Ativo não circulante - 2.246 - 2.246
a) Imóveis: A Cia. recebeu 15 imóveis como garantia de avais concedidos em
contrato de alienação fiduciária na venda da Latin eVentures. Em 30/06/15, a
Ideiasnet classificou esses imóveis como “ativo disponível para venda” em de-
corrência da decisão judicial emitida em maio daquele mesmo ano, garantindo
o direito da Cia. sobre os imóveis. A Cia. vem realizando esforços para venda
desses imóveis, atendendo aos critérios do CPC 31 - Ativo Não Circulante
Disponível para Venda. No entanto, em 2016, os imóveis foram reclassificados
para Ativo Não Circulante considerando a ausência de expectativa de venda no 
curto prazo. Além disso, ao longo de 2018, tais imóveis tornaram-se indisponí-
veis em virtude de bloqueios ocorridos no âmbito de algumas ações judiciais
nas quais a Cia. está arrolada. Sendo assim, a Cia. efetuou em dezembro de
2018 a reclassificação desses imóveis para “Propriedades para investimento”.
b) Automatos Participações e Pini: Em maio de 2017, a Ideiasnet concluiu o
desinvestimento das controladas indiretas Pini e Automatos Serviços. Ambas
as transações foram celebradas com executivos das respectivas investidas 
por valores não significativos. Após o desinvestimento na controlada indireta 
Automatos Serviços, a controlada indireta Automatos Participações deixou de 
ser classificada como Ativo e Passivo Mantidos para Venda, e consequente-
mente seus ativos e passivos voltaram a ser consolidados pela Cia..

Automatos 
Serviços Pini

Valor da alienação - -
Reversão de provisão de passivo a descoberto 4.380 15.532
Ganho na reversão de provisão de passivo a descoberto 4.380 15.532
c) Montpellier e Tectotal: Em 23/12/16, o Ideiasnet FIP I e os demais acionis-
tas da Montpellier celebraram contrato de compra e venda de ações e outras
avenças com a CDF para alienação da Montpellier e da Tectotal. A operação 
foi aprovada pelo CADE em 6/01/17 e o termo de fechamento da transação 
celebrado em 1º/02/17. O resultado desta alienação foi um lucro de R$5.162. 
Desse montante já foi deduzido o valor R$1 referente ao ágio da Montpellier no 
Ideiasnet FIP I. Houve também a reversão de passivo a descoberto de R$102.
Valor da alienação 5.163
(-) Ágio (1)
Lucro na alienação 5.162
9. Investimentos e provisão para passivo a descoberto: As informações
contábeis resumidas das coligadas, controladas diretas e indiretas e controla-
da em conjunto da Cia., incluindo os valores totais de ativos, passivos, passivo 
a descoberto, receitas e prejuízo do exercício, estão apresentadas a seguir.

Controladora

Participa-
ções em 

coligadas e 
controladas 
em 31/12/17

Resultado de equivalência 
patrimonial

Ganho/
(Perda) 

Capital - 
Var. Part. 
Controla-

das

Ganho/
(Perda) 
Investi-
mento

Participa-
ções em 

coligadas e 
controladas 
em 31/12/18

Ganho/(Perda)  
pelo MEP (a)

Reversão de 
Prov. para Pas-
sivo a Descob. 

(b)

Aplica-
ções/

Aportes 
(Resgates)

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimo-
nial

Passivo 
a desco-
berto em 
31/12/18

CONTROLADAS DIRETAS
Padtec S.A. - 339 - 32.331 - (7) - 32.663 -
Ideiasnet FIPIII 17.765 19.646 - (36.986) 248 (650) (23) - -
Chenonceau Participações Ltda - (46) - 2.574 - - - 2.528 -
IdeiasVentures Participações Ltda. - - (8.501) - - - - - (8.501)
Total 17.765 19.939 (8.501) (2.081) 248 (657) (23) 35.191 (8.501)

(a) + (b) 11.438
Controladora

Resultado de equivalência 
patrimonial

Ganho/(Perda) 
Capital - Var. 

part. controladas

Ajuste de  
avaliação 

patrimonial 
reflexo

Participações 
em controladas 

e coligadas  
em 31/12/17

Participações em 
controladas e coli-
gadas em 31/12/16

Ganho/
(Perda) pelo 

MEP (a)

Reversão/(Constitui-
ção) de Prov. para 

Passivo a Descob. (b)

Aplicações/
Resgates 
de cotas

Ajuste acu-
mulado de 
conversão

Ideiasnet FIP III (17.802) 13.914 18.076 5.768 266 (3.346) 889 17.765
Total (17.802) 13.914 18.076 5.768 266 (3.346) 889 17.765

(a) + (b) 31.990
Consolidado

Participações em coligadas 
e controladas em 31/12/17

Ganho/(Perda) 
pelo MEP Aportes

Ajuste acumulado  
de conversão

Ganho/(Perda) Capital - 
Var. Part. Controladas

Participação em controladas 
indiretas e coligadas em 31/12/18

Padtec S.A. 21.635 11.373 64 (657) 248 32.663
Total 21.635 11.373 64 (657) 248 32.663

Consolidado
Participações em controladas 

 indiretas e coligadas em 31/12/16
Ganho/(Perda) 

pelo MEP (a)
Ajuste acumulado  

de conversão
Ganho/(Perda) Capital - 
Var. Part.  Controladas

Participações em controladas 
indiretas e coligadas em 31/12/17

Padtec S.A. 15.563 6.185 270 (383) 21.635
Total 15.563 6.185 270 (383) 21.635
a. Liquidação do Ideiasnet FIP III: Em 26/12/18 a Cia. deliberou pela amortização parcial das cotas do Ideiasnet FIP III mediante a entrega de ações da Padtec,
Chenonceau e Ideiasventures, e posterior liquidação e encerramento do fundo, conforme mencionado nas notas explicativas no 1 e 6.b. Consequentemente,
a Cia. reconheceu um ganho de R$12.216 em relação ao valor dos ativos recebidos do Ideiasnet FIP III b. Alienação de controladas. O contrato de compra
e venda das controladas Z Investimentos e Moip, celebrado em 22/02/16, previa mais três pagamentos anuais a título de earn-out, no valor de €4,5 milhões
cada, sendo €2,445 milhões proporcionais ao percentual da participação do Ideiasnet FIP I, condicionados ao atingimento pela Moip de determinados indica-
dores de desempenho nos anos fiscais de 2016, 2017 e 2018. Dessa forma, esses ativos somente são reconhecidos se e quando as metas são alcançadas.
Em 17/05/17, a primeira parcela relativa ao earn-out, no valor de R$6.167 convertidos pela taxa de câmbio efetiva de R$3,35, líquida de IOF, foi recebida
pelo Ideiasnet FIP I. Em 20/06/18, a segunda parcela relativa ao earn-out, no valor de R$5.330 convertidos pela taxa de câmbio efetiva de R$4,20, líquida
de IOF, foi recebida pelo Ideiasnet FIP III, fundo que incorporou o Ideiasnet FIP I. c. Participação em coligadas, controladas e controladas em conjunto: As
informações contábeis resumidas das coligadas, controladas diretas e indiretas e controlada em conjunto da Cia. e informações sobre suas operações estão
descritas a seguir:

31/12/18

Controladas diretas
% de participação - 

direta/indireta
Ativo 
Total Passivo

Patrimônio 
Líquido

Capital  
Circulante Líquido

Receita 
Total

Lucro  
(Prejuízo)

Chenonceau Participações S.A. (c) 100,00% 5.868 3.340 2.528 3.589 - (128)
Ideiasventures Participações S.A. (d) 100,00% 5.850 14.351 (8.501) 1.390 - 7.092
Controladas Indiretas
Automatos Participações Ltda (b) 100,00% 8.932 23.270 (14.338) (4.275) - 7.285
Empreendimentos controlados em conjunto
Padtec S.A. (e) 34,06% 272.171 176.273 95.898 83.862 289.908 33.383

31/12/17

Controladas diretas
% de participação - 

direta/indireta
Ativo  
Total Passivo

Patrimonio 
Líquido

Capital  
Circulante Líquido

Receita  
Total

Lucro  
(Prejuízo)

Ideiasnet FIP III (a) 100,00% 38.820 21.055 17.765 (2.145) - 31.990
Controladas Indiretas
Automatos Participações Ltda (b) 100,00% 4.929 29.720 (24.791) (5.005) 35 2.368
Chenonceau Participações S.A. (c) 100,00% 2.657 - 2.656 379 - (198)
IdeiasVentures Participações S.A. (d) 100,00% 5.896 24.804 (18.908) 1.419 - 1.399
Empreendimentos controlados em conjunto
Padtec S.A. (e) 33,84% 232.845 168.912 63.933 68.598 261.940 18.278
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Companhia Aberta
a) O Ideiasnet FIP III, anteriormente Ideiasnet Fundo de Investimento em Co-
tas de FIP, constituído em 2013, é um fundo de investimento em participa-
ções, sob a forma de condomínio fechado com duração de 20 anos ou até a
liquidação do último valor mobiliário do fundo. Restarão válidas as obrigações
previstas até o seu integral cumprimento, mesmo após o encerramento do fun-
do. Em 26/12/18 foi deliberada em Assembleia Geral de Cotistas a liquidação
do Ideiasnet FIP III. b) A Automatos Participações é uma holding que detinha
participação na Automatos Serviços. A Automatos Serviços é uma empresa de 
tecnologia focada na prestação de serviços de consultoria em gestão empre-
sarial e suporte técnico a programas de computador (software), assessoria e
auditoria em processos operacionais, monitoramento, assessoria e consultoria 
em segurança da informação e gestão de ativos, desenvolvimento e licencia-
mento de programas para computadores customizáveis e não customizáveis,
manutenção e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Em
janeiro de 2017, a Automatos Participações foi transformada em sociedade
limitada e em maio, a Automatos Serviços foi vendida. c) A Chenonceau é
uma empresa não operacional que tem como objetivo deter participações em
outras empresas e atualmente detém uma participação minoritária na empre-
sa Batanga. d) A Ideiasventures é uma empresa não operacional que tem
como objetivo deter participações em outras empresas e atualmente detém
participação na Automatos Participações. e) A Padtec é uma empresa voltada
ao desenvolvimento, fabricação e comercialização de sistemas de comunica-
ções ópticas. A empresa fornece soluções tanto para redes de longa distância
quanto redes metropolitanas e redes de acesso. Com sede em Campinas,
SP, a Padtec se destaca pela sua presença nas redes de entroncamento dos
maiores provedores de serviços de telecomunicações da América Latina.
10. Demais obrigações: Controladora Consolidado

31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Provisão para riscos (10.1) 27.013 20.038 35.010 31.438
Demais obrigações 130 218 1.256 2.973

27.143 20.256 36.266 34.411
Circulante 130 218 708 2.973
Não circulante 27.013 20.038 35.558 31.438
10.1. Provisão para riscos: A Cia. e suas investidas são partes em ações ju-
diciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governa-
mentais, decorrentes do curso normal de suas operações, envolvendo ques-
tões tributárias, cíveis, trabalhistas e outros assuntos. A Administração da Cia. 
e de suas controladas, com base em informações de seus assessores jurídi-
cos e na análise das demandas judiciais pendentes, constituíram provisão em 
montante considerado suficiente para cobrir 100% das perdas estimadas como 
prováveis, 50% das perdas classificadas como possíveis e 25% das perdas es-
timadas como remotas para as ações em curso (vide item 3.8). A Cia. faz parte 
do polo passivo de processos trabalhistas de várias ex-controladas, dentre 
elas Officer, Pini, Softcorp e ETML - Empresa de Telefonia Multiusuário S.A.

Controladora
31/12/17 Adições Reversões Transferência 31/12/18

Trabalhista 16.015 5.126 - - 21.141
Cíveis 4.023 1.886 (37) - 5.872
Total Provisões 20.038 7.012 (37) - 27.013
Depósitos judiciais (1.404) (5.529) - 585 (6.348)
Total 18.634 1.483 (37) 585 20.665

Consolidado
31/12/17 Adições Reversões Transferências 31/12/18

Trabalhista 16.894 5.566 (3.078) - 19.382
Fiscais 3.125 - (595) - 2.530
Cíveis 11.419 2.043 (364) - 13.098
Total Provisões 31.438 7.609 (4.037) - 35.010
Depósitos judiciais (11.245) (778) 8 666 (11.349)
Total 20.193 6.831 (4.029) 666 23.661
Em 1º/02/17 o Ideiasnet FIP I e os demais acionistas da Montpellier concluíram a 
operação de venda da Montpellier, holding detentora de 69,1% do capital social 
da Tectotal, para a CDF. Pelos termos e condições estabelecidos no contrato 
de compra e venda, o Ideiasnet FIP I fazia jus à quantia de R$5.163 pela venda 
de sua participação de 78,6% na Montpellier, que foi depositada judicialmente 
pela CDF nos autos de uma ação de execução cível de título extrajudicial, de nº 
0195266-33.2011.8.26.0100, movida pela ABX Gestão e Administração Ltda. 
(“ABX”) em face da Automatos. A disponibilidade de tal quantia para a Cia. 
depende de conclusão favorável desse processo. Em dezembro de 2017, os 
assessores jurídicos responsáveis pelo seu acompanhamento alteraram sua 
probabilidade de risco de perda provável para remota, revertendo o valor de 
R$5.163 que estava provisionado para perda. Em 14/06/17, a Cia. e sua con-
trolada Ideiasventures sofreram bloqueios judiciais no montante de R$4.275 
no âmbito de outra ação de execução cível nº 1008328-05.2014.8.26.0100 
movida também pela ABX em face da Automatos. A Cia. e suas controladas 
foram arroladas em diversos processos trabalhistas movidos contra empresas 
desinvestidas por seus ex-funcionários, principalmente Officer e Pini. Em 2018 
a Cia. e sua controlada indireta Automatos Participações possuem contingên-
cias não provisionadas, classificadas pelos seus assessores jurídicos como 
possíveis de perda, no montante de R$ 9.542 e R$ 167, respectivamente, 
representado desta forma: 31/12/18
Trabalhista 3.670
Cíveis 6.039
Total 9.709
11. Patrimônio líquido: 11.1. Capital social: O capital social da Cia. subscrito
e integralizado é de R$131.846, dividido em 16.344 ações ordinárias escritu-
rais, sem valor nominal. A Cia. está autorizada a aumentar seu capital social,
independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de
Administração, até o limite de 20 milhões de ações ordinárias, sem valor nomi-
nal. 11.2. Reservas de capital: Correspondente ao plano de opções de ações
cancelado, mencionado na nota nº 11.6, e aos ganhos ou perdas na alteração
de participação de controladas sem perda de controle. 11.3. Ajuste acumula-
do de conversão: Representam ajustes decorrentes de coligadas no exterior.
11.4. Ajuste de avaliação patrimonial: Representam os ajustes decorrentes da
avaliação a valor justo de instrumentos financeiros disponíveis para venda,
líquido de efeitos tributários. 11.5. Dividendos: No Estatuto Social da Cia., está
definida a destinação de 25% ajustada nos termos do art. 202 da Lei 6.404/76
de dividendos mínimos obrigatórios a serem distribuídos quando for apurado
lucro no exercício. Não houve distribuição de dividendos relativo aos exercí-
cios findos em 31/12/18 e 2017, devido aos saldos de prejuízos acumulados.
11.6. Pagamento Baseado em Ações: Em Reunião do Conselho de Adminis-
tração realizada em 27/03/17 foi aprovado o cancelamento do único plano de
opções de compra de ações da Cia. então vigente (Plano VI). 12. Despesas
administrativas e gerais - natureza de operações:

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

Despesas de serviços de terceiros (1.357) (2.389) (1.984) (3.267)
Despesas de viagens (43) (126) (44) (125)
Despesas gerais/administrativas (347) (484) (715) (922)
Despesas com ocupação (348) (395) (352) (396)
Despesas com pessoal (3.038) (3.702) (3.344) (4.210)
Despesas tributárias (61) (109) (370) (263)
PCLD - Provisão e reversão para crédito 
 de liquidação duvidosa - - - 31
Depreciação e amortização (20) (19) (20) (70)
Total de despesas (5.214) (7.224) (6.829) (9.222)
Adição/Reversão remuneração 
 baseado em ações - 3.475 - 3.475
Adição/Reversão provisões riscos 
 (vide nota 10.1) (6.975) (8.528) (3.572) (6.501)
Total de reversões (6.975) (5.053) (3.572) (3.026)
Total (12.189) (12.277) (10.401) (12.248)
13. Resultado financeiro: 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Despesa financeira
Despesas bancárias (3) (2) (8) (10)
Juros passivos - (31) (93) (2.043)
Variação cambial passiva - (29) (69) (100)
Outras despesas financeiras (1) (2) (64) (51)

(4) (64) (234) (2.204)
Receita financeira
Descontos obtidos 3 3 3 347
Receita aplicação financeira - 443 502 2.555
Variação cambial ativa - - 20 85
Juros sobre mútuos 172 316 177 374
Outras receitas financeiras 30 9 30 390

205 771 732 3.751
Resultado financeiro, líquido 201 707 498 1.547
14. IR e contribuição social: 14.1. IR e contribuição social a recuperar:

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

Ativo
IR e CSLL 280 2 2.200 560
IRRF 1 280 1.418 1.722
Total 281 282 3.618 2.282
Circulante 281 282 1.685 1.711
Não circulante - - 1.933 571
14.2. A despesa efetiva de imposto de renda e contribuição social da Cia. e de 
suas controladas é demonstrada como segue:

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

Resultado antes dos impostos 11.062 18.837 10.071 24.668
Alíquota vigente 34% 34% 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social (3.761) (6.405) (3.424) (8.387)
Equivalência patrimonial 3.889 10.877 (187) 8.908
Ganho de investimentos e capital 4.153 - 5.966 3.446
Outras adições e exclusões e créditos 
 não constituídos (4.041) (4.472) (1.125) (5.723)

4.001 6.405 4.654 6.631
Efeitos fiscais lançados no resultado 240 - 1.230 (1.756)
Corrente - - (676) (24)
Diferido 240 - 1.906 (1.732)
Em 31/12/18 os sados de imposto de renda e contribuição social a recolher no 
consolidado eram de R$ 1.088 (R$ 622 em 2017) e R$ 386 (R$ 212 em 2017), 
respectivamente. 14.2. Conforme nota nº 7, a Cia. e sua controlada indireta 
Automatos Participações aderiram ao PERT, cujas regras incluem a conces-
são de benefícios de redução de juros, multas e encargos, além da possibilida-
de de utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da 
CSLL para pagamento de dívidas no âmbito da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (“SRFB”) e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”). A 
Cia. estima auferir reduções significativas em sua dívida consolidada junto à 
SRFB e à PGFN, principalmente devido aos efeitos do PERT sobre sua con-
trolada indireta Automatos Participações. As adesões realizadas encontram-
-se em processo de consolidação, aguardando a inclusão de débitos, a presta-
ção de informações e/ou a confirmação de créditos. Por isso, até o momento,
foi reconhecido apenas o montante de R$3.652 em ativo diferido, corresponde
a cinco das adesões realizadas, sendo uma delas parcialmente, nos valores
de R$817 e R$138 em janeiro e outubro de 2018, respectivamente.

Controladora
15. Resultado por ação: 31/12/18 31/12/17
Resultado do exercício 11.302 18.837
Resultado básico e diluído por ação (Em Reais) 0,6915 1,1526
Quantidade de ações 16.344 16.344
16. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco: Gerenciamento de 
riscos: A Cia. e suas controladas administram seus instrumentos financeiros 
por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar 
liquidez, rentabilidade e segurança. A Cia. não efetua aplicações de caráter 
especulativo. Os resultados obtidos com essas operações estão condizentes 
com as políticas e estratégias definidas pela Administração. A Cia. apresenta 
exposição aos seguintes riscos advindos de seus de instrumentos financei-
ros: de capital, de crédito, de liquidez, de mercado e operacional. Essa nota 
apresenta informações sobre a exposição da Cia. e de suas controladas a 
cada um dos riscos supracitados, bem como o gerenciamento de risco e de 
capital realizado pela Cia. e suas controladas. Estrutura de gerenciamento de 
risco - O gerenciamento de risco da Cia. e de suas controladas visa identificar 
e analisar os riscos aos quais está exposta, definir limites e controles apropria-
dos, além de monitorar a aderência aos limites definidos. A Cia., por meio do 
gerenciamento de suas atividades, visa desenvolver um ambiente de controle 
disciplinado e construtivo, no qual todos os empregados entendam os seus 
papéis e obrigações. O objetivo da Cia. e suas controladas ao administrar seu 
capital é o de assegurar a continuidade de suas operações para oferecer retor-
no aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter 
uma estrutura de capital ideal para minimizar os custos a ela associados. A 
Administração acompanha o cumprimento das atividades de controle de riscos 
e revisa periodicamente a estrutura de gerenciamento de risco em relação aos 
riscos enfrentados pela Cia. e suas controladas. Tipos de risco: a) Risco de 
capital: A Cia. e suas controladas administram seu capital para assegurar a 
continuidade de suas atividades normais ao mesmo tempo em que buscam 
maximizar o retorno de suas operações para todas as partes interessadas ou 
envolvidas em suas operações, por meio da otimização da utilização de instru-
mentos de dívida e de patrimônio. A estrutura de capital da Cia. e de suas con-
troladas é formada pelo endividamento líquido (empréstimos, financiamentos 
e debêntures), deduzidos pelo caixa e equivalentes de caixa, caixa vinculado 
e aplicações financeiras e pelo patrimônio líquido (passivo a descoberto) da 
Cia.. A Cia. não possui dívida financeira e seu índice de caixa líquido é:

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

Dívida - - - -
Caixa e equivalentes de caixa, 
 aplicações financeiras - 2 3.594 9.687
Dívida líquida (caixa líquido) - (2) (3.594) (9.687)
Patrimônio líquido 13.295 2.402 13.295 2.402
Índice de endividamento (caixa) líquido - (0,0008) (0,2703) (4,0329)
b) Riscos de crédito: É o risco da Cia. incorrer em perdas decorrentes de uma
contraparte em um instrumento financeiro, resultante da falha destes em cum-
prir com suas obrigações contratuais, conforme apresentado abaixo.

Consolidado
31/12/18 31/12/17

Instrumentos financeiros avaliados ao valor justo (a) - 9.364
- 9.364

(a) O saldo de outros instrumentos financeiros não contempla o investimento
avaliado ao valor justo Batanga, apresentado na nota nº 5. • Instrumentos
Financeiros Avaliados ao Valor Justo: Em 31/12/17, o saldo consolidado dos
Instrumentos Financeiros Avaliados ao Valor Justo era de R$9.364, composto
por aplicações em fundo de investimentos em renda fixa DI, Letras Financeiras
do Tesouro, certificados de depósito bancário e renda fixa Selic nos montantes
de R$2.064, R$3.695, R$3.475 e R$130, respectivamente, conforme nota nº
5. c) Risco de liquidez: É o risco de que a Cia. e suas controladas tenham
dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos
financeiros. A abordagem da Cia. na administração de liquidez é de garantir,
o máximo possível, liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas rele-
vantes ou com risco de prejudicar a reputação da Cia. e suas controladas. A
tabela abaixo foi elaborada de acordo com os fluxos de caixa não descontados
dos ativos e passivos financeiros com base na data mais próxima em que a
Cia. e suas controladas devem quitar as respectivas obrigações:

Controladora
 31/12/2018 Até um ano De um a três anos Total
Transações com partes 
 relacionadas - ativo - 3.339 3.339
Total - 3.339 3.339

Consolidado
 31/12/2018 Até um ano De um a três anos Total
Caixa e aplicações financeiras 3.594 - 3.594
Fornecedores (23) - (23)
Total 3.571 - 3.571
d) Riscos de mercado: É o risco de que alterações nas taxas de câmbio e taxas
de juros impactem negativamente o resultado da Cia. e de suas controladas. 
O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é controlar a exposição da 
Cia. e controladas aos riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e 
ao mesmo tempo otimizar o seu retorno. • Risco com taxas de juros: É o risco 
de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro 
flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Cia. 
e suas controladas ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refe-
re-se, principalmente, às obrigações de longo prazo sujeitas a taxas de juros 
variáveis. A Cia. e suas controladas não possuem contratos de instrumentos 
financeiros derivativos para cobrir esse risco, porém monitoram continuamen-
te as taxas de juros de mercado, a fim de observar a eventual necessidade de 
contratação desses instrumentos. Na data dessas demonstrações contábeis, 
o perfil dos instrumentos financeiros remunerados por juros era:

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

Batanga (vide nota 5) - - 2.278 2.278
Outros instrumentos financeiros 
 (vide nota 5) - - - 9.364
PERT (240) (489) (10.247) (12.714)

(240) (489) (7.969) (1.072)
• Risco cambial: É o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de
um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de câmbio. A
exposição ao risco de variações nas taxas de câmbio refere-se ao instrumento 
financeiro Batanga. A análise de sensibilidade considera como base a cotação
da taxa de câmbio Real x Dólar Norte-americano conforme Relatório Focus
de 28/12/18.

Indexador

Queda 
de 

50%

Queda 
de 

25%
Cenário 

Provável

Aumen-
to de 
25%

Aumen-
to de 
50%

Dólar 1,9000 2,8500 3,8000 4,7500 5,7000

Saldo 
31/12/18

Queda 
de 

50%

Queda 
de 

25%
Cenário 

Provável

Aumen-
to de 
25%

Aumen-
to de 
50%

Instrumentos financeiros
Batanga Media Inc. 2.278 (1.161) (602) (44) 515 1.073

2.278 (1.161) (602) (44) 515 1.073
e) Risco operacional: É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de
uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infra-
estrutura da Cia. e de suas controladas e de fatores externos, exceto riscos de 
crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e

de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. O objetivo da 
Cia. e de suas controladas é administrar o risco operacional para evitar a ocor-
rência de prejuízos financeiros e danos à sua reputação, buscar eficácia de 
custos e evitar procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criativida-
de. A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de 
controles para tratar riscos operacionais é atribuída à Administração dentro de 
cada unidade de negócio. A responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento 
de padrões gerais da Cia. para a administração de riscos operacionais nas se-
guintes áreas: • Exigências para segregação adequada de funções, incluindo 
a autorização independente de operações. • Exigências para a reconciliação 
e monitoramento de operações. • Cumprimento com exigências regulatórias 
e legais. • Documentação de controles e procedimentos. • Exigências para 
a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de 
controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados. • Exigências de 
reportar prejuízos operacionais e as ações corretivas propostas. • Desenvol-
vimento de planos de contingência. • Treinamento e desenvolvimento profis-
sional. • Padrões éticos e comerciais. • Mitigação de risco, incluindo seguro, 
quando eficaz. Análise de sensibilidade de valor justo para instrumentos finan-
ceiros ativos e passivos de taxa variável: Com a finalidade de verificar a sensi-
bilidade dos indexadores dos ativos e passivos financeiros a qual a Cia. e suas 
controladas estavam expostas na data-base 31/12/18, foram definidos cinco 
cenários diferentes e preparada uma análise de sensibilidade às oscilações 
dos indicadores desses instrumentos. Os ativos e passivos da Cia. e de suas 
controladas estão indexados, substancialmente, às taxas CDI e Selic, que fo-
ram extraídas do site oficial do Banco Central do Brasil - Bacen na data de 
31/12/18. Esse indicador foi definido como o cenário provável e a partir desse 
cenário provável foram calculadas as variações decrescentes e crescentes de 
25% e 50%, respectivamente. Indexadores dos ativos e passivos financeiros:

Queda 
de 50%

Queda 
de 25%

Cenário 
Prová-

vel

Au-
mento 

de 25%

Au-
mento 

de 50%Indexador
CDI 3,200% 4,800% 6,40% 8,000% 9,600%
SELIC 3,200% 4,800% 6,40% 8,000% 9,600%

Saldo 
31/12/18

Queda 
de 50%

Queda 
de 25%

Cenário 
Prová-

vel

Au-
mento 

de 25%

Au-
mento 

de 50%
Aplicações financeiras
CDI 3.591 115 172 230 287 345

3.591 115 172 230 287 345
Parcelamento de tributos
SELIC 10.247 328 492 656 820 984

10.247 328 492 656 820 984
Classificações contábeis e valores justos: O valor justo dos ativos e passivos 
financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados nas demons-
trações contábeis, são os seguintes: 31/12/18

Controladora Consolidado
Valor 
Con- 
tábil

Valor 
Justo

Valor 
Con- 
tábil

Valor 
JustoAtivos Classificação

Caixa e equivalentes 
 de caixa - - - 3.594 3.594
Instrumentos financeiros 
 avaliados ao valor justo

Valor justo por 
meio do resultado - - 2.278 2.278

Contratos de mútuos
Empréstimos e  
 recebíveis 3.339 3.339 - -

Outros valores a receber
Empréstimos e 
 recebíveis 1.674 1.674 4.673 4.673

Passivos
Fornecedores Custo amortizado - - 23 23
Demais obrigações Custo amortizado 130 130 1.256 1.256

31/12/17
Controladora Consolidado

Valor 
Con-
tábil

Valor 
Justo

Valor 
Con-
tábil

Valor 
JustoAtivos Classificação

Caixa e equivalentes 
 de caixa - 2 2 323 323
Instrumentos financeiros 
 avaliados ao valor justo

Valor justo por 
meio do resultado - - 11.642 11.642

Outros valores a receber e 
 créditos com outras partes  
 relacionadas

Empréstimos e 
 recebíveis 1.574 1.574 4.006 4.006

Passivos
Fornecedores Custo amortizado - - 741 741
Demais obrigações Custo amortizado 218 218 2.973 2.973
Hierarquia do valor justo: No que tange ao cálculo dos valores justos, foram 
considerados: • Caixa e equivalentes de caixa - Contas correntes são valori-
zadas conforme posições dos extratos bancários e aplicações financeiras são 
atualizadas pela taxa do CDI na data da apresentação das demonstrações 
contábeis. • Aplicações financeiras - Aplicações financeiras são valorizadas 
pela taxa do CDI na data da apresentação das demonstrações contábeis. 
As aplicações em Letras Financeiras do Tesouro são atualizadas pela taxa 
Selic. • Outros instrumentos financeiros - Os investimentos em instrumentos 
financeiros são mensurados pela metodologia de avaliação por fluxo de caixa 
descontado. • Outros valores e créditos a receber - “Empréstimos e recebíveis” 
são mensurados pelo custo amortizado, pois são contabilizados considerando 
o saldo em aberto incluindo os juros incorridos até a data da apresentação das 
demonstrações contábeis. 17. Transações com partes relacionadas: 17.1.
Transações financeiras com partes relacionadas: As transações financeiras
realizadas entre a Cia. e suas partes relacionadas referem-se a contratos de
mútuos. O saldo de R$3.339 em 31/12/18 não prevê cobrança de juros, uma
vez que trata-se de controlada integral, e vencimento inferior a um ano. 17.2.
Remuneração do pessoal chave da Administração: De acordo com a Lei das
S.A. e com o Estatuto Social da Cia., é responsabilidade dos acionistas, em
Assembleia Geral, fixar o montante global máximo de remuneração anual
dos Administradores, que inclui os membros do Conselho de Administração
e os Diretores Estatutários. Em AG.OE realizada em 27/04/18, foi aprovada a
remuneração anual global máxima dos Administradores em até R$8.000 ca-
bendo ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba individu-
almente. A Cia. considera pessoal-chave de sua Administração os membros
do Conselho de Administração e os Diretores Estatutários, em consonância
com o seu Estatuto Social, cujas atribuições envolvem o poder de decisão e o
controle de suas atividades. Controladora

31/12/18 31/12/17
Salário ou pró-labore (1.235) (1.292)
Outros benefícios (225) (195)

(1.460) (1.487)
18. Transação não envolvendo caixa: Em 31/05/17, a controlada indireta
Automatos Participações voltou a ser consolidada pela Cia., deixando de ser
classificada em ativos e passivos mantidos para venda, vide nota nº 8.b. 19.
Seguros: A Cia. e suas controladas adotam a política de contratar cobertura
de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados sufi-
cientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua ativi-
dade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte 
do escopo de auditoria das demonstrações contábeis e consequentemente
não foram examinadas pelos auditores independentes. Em 31/12/18, a Cia.
possuía as seguintes apólices de seguro contratadas com terceiros:
Bens segurados Riscos cobertos Montante da cobertura Vigência

Patrimonial Incêndios/danos 500
22/01/19 a 

22/01/20
Responsabilidade 
civil 15.000

31/12/18 a 
31/12/19

20. Eventos subsequentes: 20.1. Incorporação de Ações da Padtec: Em
07/02/19, a Cia. convocou seus acionistas para deliberarem, em AGE no dia 
22/03/19, sobre operação de incorporação da totalidade das ações de emis-
são da Padtec pela Ideiasnet (“Incorporação de Ações”), que, caso aprovada, 
resultará: (i) na emissão, pela Ideiasnet, em favor dos acionistas da Padtec 
(exceto a própria Ideiasnet), de ações ordinárias de emissão da Ideiasnet, em 
substituição às ações ordinárias de emissão da Padtec; e (ii) a consequen-
te conversão da Padtec em subsidiária integral da Ideiasnet, preservando-se 
a personalidade jurídica e o patrimônio próprio da Padtec, de modo que a 
Ideiasnet não absorverá os seus bens, direitos, haveres, obrigações e res-
ponsabilidades, inexistindo sucessão legal. A realização da AGE estava con-
dicionada à aprovação da Incorporação de Ações pelos acionistas da Padtec 
em assembleia que seria realizada em 20/03/19, mas foi cancelada. Em de-
corrência desse cancelamento, a Cia. cancelou da mesma forma a AGE que 
seria realizada em 22/03/19. Os conselhos de administração da Ideiasnet e da 
Padtec aprovaram nova convocação de assembleias gerais de seus respec-
tivos acionistas para deliberação sobre a Incorporação de Ações da Padtec, 
objeto das assembleias canceladas. Oportunamente ambas as Cia. divulgarão 
as novas convocações.

DIRETORIA 
Sami Amine Haddad - Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Renata Cristina Saettler Reis - Diretora Administrativo-Financeira
Cesar do Monte Pires - Contador CRC/RJ - 064657/O 

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Contábeis: Em observância às 
disposições constantes em instruções emitidas pela CVM, a Diretoria da Ideiasnet declara que discutiu, reviu e con-
corda com as Demonstrações Contábeis de 2018 referente ao exercício social encerrado em 31/12/18, autorizando 
sua divulgação. RJ, 20/03/19. Sami Amine Haddad - Diretor Presidente e de Relações com Investidores, Renata 
Cristina Saettler Reis - Diretora Administrativa e Financeira.

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes: Em ob-
servância às disposições constantes em instruções emitidas pela CVM, a Diretoria da Ideiasnet declara que discutiu, 
reviu e concorda com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/18, autorizando sua divulgação. RJ, 20/03/19. Sami Amine Haddad - Diretor Presidente e de 
Relações com Investidores, Renata Cristina Saettler Reis - Diretora Administrativa e Financeira.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas: Aos administradores e acionistas da Ideiasnet 
S.A. RJ - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis, individuais e consolida-
das, da Ideiasnet S.A. (Cia.), identificadas, como controladora e consolidado, 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 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, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações con-
tábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da 
Ideiasnet S.A. em 31/12/18, o desempenho individual e consolidado de suas 
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolida-
das”. Somos independentes em relação a Cia. e suas controladas, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas Normas profissionais emitidas pelo CFC, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Incerteza relevante relacionada com a continuidade opera-
cional: Chamamos a atenção para a nota nº 1 às demonstrações contábeis, 
individuais e consolidadas, as quais indicam que a Cia. e suas controladas 
apresentam prejuízos acumulados, decorrentes incertezas e dificuldades en-

contradas pelas referidas nas operações que estão inseridas, bem como a 
Cia. encontrar-se em fase de desinvestimento Esses fatores indicam e podem 
levar a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa 
quanto à capacidade de continuidade operacional da Cia. e de suas controla-
das , tendo em vista que parte substancial do objeto econômico da Cia. está 
relacionada aos referidos investimentos. A continuidade das atividades opera-
cionais da Cia. e de suas controladas dependerá do sucesso dos planos da 
Administração descrito na nota nº 1, para garantir sua continuidade. Nossa 
opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Principais assuntos 
de auditoria: Principais assuntos de auditoria (PAA) 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 contábeis individuais e consolidadas como um 
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separa-
da sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Incerteza rele-
vante relacionada com a continuidade operacional”, determinamos que os 
assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem 
comunicados em nosso relatório. Valor recuperável de investimentos em 
controladas e coligada: Conforme apresentado na nota nº 9, a Cia. possui 
investimentos em controladas e coligada, no valor de R$35.191 mil na contro-
ladora e R$32.663 mil no consolidado. Esses investimentos são classificados 
na categoria contábil de “participação em controladas e coligadas” e registra-
dos pelo método de equivalência patrimonial. Quando há indícios de perdas, é 
necessária a realização de testes de redução no valor recuperável (“impair-
ment”) dessas controladas e coligada. As principais premissas dos modelos 
de avaliação econômica utilizados são: (i) o fluxo de caixa projetado da Cia.; 
(ii) eventos externos e econômicos que possam ter impacto nos modelos de
negócio; e (iii) o plano de negócio da Cia. para os anos subsequentes. Devido
à relevância e ao alto grau de julgamento envolvido no processo de determi-

nação das estimativas de rentabilidade futura para fins de avaliação do valor 
recuperável desses investimentos, realizado por meio de modelos de avalia-
ção econômica, consideramos esse assunto como significativo para a nossa 
auditoria. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Como parte 
de nossos procedimentos de auditoria, procedemos ao entendimento e avalia-
ção dos controles internos chaves para esta área. Nossos procedimentos de 
auditoria incluíram ainda, a avaliação por parte dos nossos especialistas sobre 
a modelagem econômico-financeira, bem como os julgamentos exercidos 
quanto as evidências qualitativas desenvolvidas pela Administração. Os prin-
cipais procedimentos estão relacionados à verificação da razoabilidade dos 
modelos matemáticos dentro de padrões de mercado aceitos, à análise das 
projeções de fluxos de caixa e à capacidade de execução dos planos de negó-
cios dessas controladas e coligada, sob os quais a avaliação econômico-finan-
ceira foi estruturada. Como resultado de nossa abordagem de auditoria e com 
base nos procedimentos de auditoria executados, obtivemos evidências de 
auditoria apropriadas e suficientes com relação a adequação do uso pela Ad-
ministração da Cia. da base contábil para a mensuração do valor recuperável 
dos investimentos em coligada e controladas, no contexto das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. Provisão para contingências: Conforme 
apresentado na nota nº 10, a Cia. e suas controladas possuem processos ju-
diciais de natureza trabalhista, fiscal e cível decorrentes do curso normal de 
suas atividades, que podem resultar em desembolsos significativos em caso 
de decisões desfavoráveis para a Cia. e suas controladas. Este assunto foi 
considerado um assunto crítico em nossa abordagem de auditoria, pois a de-
terminação da probabilidade de perda e dos desembolsos financeiros espera-
dos são avaliados pela Administração e por seus consultores jurídicos internos 
e externos, levando em consideração os andamentos processuais, bases his-
tóricas, jurisprudências aplicáveis, e outros fatores legais atribuíveis a cada 
processo. Essas avaliações são realizadas periodicamente e possuem ineren-
te incerteza em relação aos prazos e valores em decorrência dos desfechos 
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processuais. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Avalia-
mos os controles internos relativos a identificação e acompanhamento dos 
processos em que a Cia. e suas controladas são partes, especificamente os 
critérios para estimativa de perda utilizados na metodologia de mensuração 
dos valores provisionados e/ou divulgados. Obtivemos as cartas de confirma-
ções da totalidade dos consultores jurídicos que representam e patrocinam 
processos envolvendo a Cia. e suas controladas; analisamos os dados rela-
cionados a avaliação dos prognósticos de perda e a estimativa de desembol-
sos futuros e, avaliamos também, se as divulgações efetuadas nas demons-
trações contábeis através das notas explicativas estão de acordo com as nor-
mas aplicáveis e fornecem informações sobre a natureza, exposição e os va-
lores de riscos provisionados ou divulgados. Como resultado de nossa abor-
dagem de auditoria e com base nos procedimentos de auditoria executados, 
consideramos que as estimativas efetuadas pela Administração da Cia. na 
determinação da provisão para contingências e respectivas divulgações são 
aceitáveis no contexto das demonstrações contábeis individuais e consolida-
das tomadas em conjunto. Outros assuntos: Demonstrações do valor adi-
cionado: As demonstrações do valor adicionado (DVA), individual e consoli-
dado, referentes ao exercício findo em 31/12/18, elaboradas sob a responsa-
bilidade da administração da Cia., requeridas pela legislação societária brasi-
leira para Cias. abertas e apresentadas como informação suplementar para 
fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em 
conjunto com a nossa auditoria das demonstrações contábeis da Cia.. Para a 
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conci-
liadas com as demonstrações e registros contábeis, conforme aplicável, e se 
a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronun-
ciamento Técnico - CPC 9 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa 
opinião, essas demonstrações do valor adicionado, individual e consolidado, 
foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo 
os critérios estabelecidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes 
em relação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas 
em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A adminis-
tração da Cia. é responsável por essas informações que compreendem o Re-
latório da Administração. Nossa opinião sobre essas demonstrações contá-
beis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sob esse relató-
rio. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsis-
tente 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 te-

mos nada a relatar a esse respeito. Responsabilidades da administração e 
da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolida-
das: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de 
relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessá-
rios para permitir a elaboração 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 avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divul-
gando, 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 Cia. e suas con-
troladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Cia. e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, es-
tão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável 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 quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realiza-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria, além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independen-
temente se causadas por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em respostas 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 contro-
les internos da Cia. e suas controladas. • 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 Cia. e suas controladas. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. e suas controladas 
a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresen-
tação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compa-
tível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de audi-
toria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entida-
des ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, 
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria. 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 das eventuais defici-
ências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declara-
ção de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os re-
quisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais rela-
cionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa in-
dependência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos 
assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela gover-
nança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significati-
vos na auditoria das demonstrações contábeis 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 regula-
mento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circuns-
tâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser co-
municado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comu-
nicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para interesse público. RJ, 20/03/19. Marcio Romulo Pereira - 
CT CRC RJ- 076774-O - 7 - Grant Thornton Auditores Independentes - CRC 
SP-025.583/O-1 “S” - RJ.

Balanços Patrimoniais findos em 31/12/18 e 2017 (Em reais) Demonstração dos Resultados em 31/12/18 e 2017 (Em reais)

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/18 e 2017 (Em Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em reais)

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Em 31/12/18 e 2017

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis (Em reais)
1. Contexto Operacional. A Delphos Serviços Técnicos S.A., é uma empresa de 
direito privado em forma de S.A. de capital fechado, constituída em 10/05/1967, 
com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, RJ e tem como objetivo a prestação 
de serviços técnicos, por conta própria ou de terceiros, nas áreas de informática e 
gestão de processos. 2. Apresentação das Demonstrações e Principais Práti-
cas Contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abragem a legislação societária,
os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis foram elaboradas com base 
no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados
pelos seus valores justos. Em reunião de diretoria realizada em 20/03/2019, foi
autorizada a conclusão das presentes demonstrações contábeis, estando apro-
vadas para divulgação. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação
destas demonstrações contábeis estão definidas a seguir. Essas práticas foram
aplicadas de modo consistente com as demonstrações contábeis do exercício findo
em 31/12/18. a) Estimativas. A elaboração de demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de
julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos 
significativos, sujeitos a essas estimativas e premissas, incluem o valor residual do
ativo imobilizado e os saldos das contas de clientes, de contas a pagar e demais
obrigações. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá re-
sultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao pro-
cesso de sua determinação. Entretanto, a Cia. revisa anualmente suas estimativas 
e premissas contábeis. b) Aplicações financeiras. Estão demonstradas pelo valor 
da aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. c) Clien-
tes. São avaliados pelos montantes originais das vendas de serviços, deduzidas da 
respectiva perda estimada de crédito de liquidação duvidosa. A perda estimada de 
crédito de liquidação duvidosa é estabelecida quando uma Nota Fiscal completa 
180 dias sem o seu pagamento, após cobrança exaustiva da mesma. d) Impostos
a recuperar. Os impostos a recuperar são representados por retenções na fonte de 
IR e contribuição social, sobre os recebimentos de Clientes, e IR sobre aplicação 
financeira os quais serão compensados com os respectivos valores a recolher de 
IR e contribuição social. e) Ativo imobilizado e intangível. O imobilizado está apre-
sentado pelo custo de aquisição. A depreciação do imobilizado é calculada pelo 
método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil-econômica 
dos bens. A Cia. não efetuou a revisão dos prazos de vida útil do seu ativo imobili-
zado e do seu ativo intangível, por considerar não ser relevante. O intangível está 
representado por Softwares desenvolvidos internamente, contabilizados pelo custo 
original e por Programas de Computador, adquiridos no mercado, que estão conta-
bilizados pelo custo de aquisição, menos amortização. A amortização foi calculada 
pelo método linear com base na estimativa de vida útil econômica dos bens. Em
atendimento ao Pronunciamento Técnico, que dispõe sobre a avaliação periódica 
da recuperabilidade de todas as contas componentes do ativo imobilizado e intan-
gível, a Administração da Cia. entende que os valores registrados em 31/12/18, não 
apresentam ajustes relevantes. f) Demais passivos circulantes e não circulantes.
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a
data do balanço. g) Resultado. O resultado das operações é apurado em conformi-
dade com o regime contábil de competência de exercício. 
3. Disponibilidades 2018 2017
Bancos conta movimento 13.612 97.364
Aplicações financeiras 1.431.420 5.085.067

1.445.032 5.182.431
Os saldos de bancos são disponíveis em contas bancárias no Brasil. As apli-
cações financeiras referem-se substancialmente a aplicações em Fundo FIC 
Referenciado D/PLUS. Essas aplicações têm liquidez imediata e seus valores 
de mercado não diferem dos valores contabilizados.

4. Clientes 2018 2017
Clientes 12.415.172 13.533.296
Provisão p/ créditos de liquidação duvidosa (11.014.825) (11.014.825)

1.400.347 2.518.471
5. Impostos A Recuperar 2018 2017
IRPJ a compensar Exerc. Ant 247.972 -
IRRF S/Aplicações financeiras 38.684 54.461
CSLL Lei no 10.833/03 137.786 223.516
CSLL a compensar Exerc. Ant 198.387 - 
IRRF sobre Serviços 305.738 441.702
IRPJ a compensar Exer. Atual 21.396 -
CSLL a compensar Exer Atual 9.862  -

959.825 719.679
6. Depósitos Judiciais 2018 2017
Depósitos judiciais fiscais 12.000 583.025
Depósitos judiciais trabalhista/civil 1.891.816 1.058.187

1.903.816 1.641.212
Depósitos judiciais são decorrentes de ações de natureza fiscal, trabalhista e civil. 
7. Investimento em Coligadas e Controladas. Os investimentos em coliga-
das e controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. No 
exercício de 2018, A Cia. transfere as suas cotas da empresa Controlauto 
Serviços Seg. Autom. Brasileira Ltda, para a sua Controladora Itapetininga 
Participações Ltda. Sendo assim, no final do exercício, a Cia. não possui mais 
investimentos em coligadas.
8. Imobilizado Taxa 2018 2017

anual de Depreciação
Processamento depreciação Custo acumulada Líquido Líquido
de dados 20% 2.766.337 (2.629.013) 137.324 288.559
Móveis, máquinas e 
utensílios 10% 999.861 (601.841) 398.020 488.361
Veículos 20% 4.940 (4.940) - 220.925
Benfeitoria em 
imóveis de terceiros 4% 2.122.614 (1.881.889) 240.725 184.996

5.893.752 (5.117.683) 776.069 1.182.841
9. Intangível Taxa 2018 2017

anual de Amortização
amortização Custo acumulada Líquido Líquido

Software próprio 20% 8.513.674 (7.761.126) 752.548 993.747
Software adquiridos 
de terceiros 20% 3.715.978 (2.545.079) 1.170.899 1.738.134

12.229.652 (10.306.205) 1.923.447 2.731.881
10. Impostos e Contribuições a Recolher 2018 2017
IR 108.773 239.579
ISS a pagar 56.036 107.382
Cofins a pagar - 49.501
PIS sobre faturamento - 10.684
Outros - 3.734

164.809 410.880
11. Provisão Para Contingência. Em 31/12/18, a Cia. apresenta o saldo de R$
2.019.318 (R$ 1.050.357 em 2017), para fazer face à cobertura de eventuais per-
das prováveis, apoiada na opinião dos seus consultores jurídicos. No exercício de 
2018, a principal variação foi o reconhecimento do valor de R$ 1.107.285, que foi
constituída por recomendação do Comitê de Auditoria, referendado pelo Conselho 

Consultivo. Tal valor refere-se à indenização de ação fiscal relativa ao Imposto So-
bre Serviço - ISS na prestação de serviços da assistência 24 horas do período de 
2004 a 2007, que os diretores da Cia. e seus advogados não admitem ser devido. 
12. IR e Contribuição Social Diferido. A Cia. possui prejuízos fiscais e base ne-
gativa de contribuição social a serem compensados com lucros tributáveis futuros, 
de acordo com os limites estabelecidos pela legislação tributária de IR no valor
de R$ 17.221.885 (R$ 9.838.561 em 2017) e contribuição social no valor de R$
18.918.925 (R$ 11.535.602 em 2017). No exercício de 2018, a Administração da
Cia. preparou estudo de viabilidade acerca da realização futura do ativo fiscal diferi-
do decorrente de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social, consideran-
do a capacidade provável de geração de lucros futuros tributáveis pela Cia., no con-
texto das principais variáveis de seus negócios, conforme a seguir demonstração:

Imposto de Renda Contribuição Social Total
2019 45.000 45.000 90.000
2020 360.000 360.000 720.000
2021 540.000 540.000 1.080.000
2022 840.000 840.000 1.680.000
2023 1.050.000 1.050.000 2.100.000

2.835.000 2.835.000 5.670.000
13. Patrimônio Líquido. Capital Social. O capital social, em 31/12/18, é de R$
20.900.000 e está representado por 20.900.000 ações ON, sem valor nominal,
de titularidade de pessoas residentes e domiciliadas no País. Reserva Legal. É
constituída em conformidade com a Lei das Cias. Anônimas, em base de 5% do
lucro líquido de cada exercício até atingir 20% do capital social. 14. Juros Sobre
Capital Próprio. Em conformidade com a Lei 9.249/95, os acionistas da Cia.
aprovaram em AGO/AGE de 28/03/18, o pagamento de juros sobre capital pró-
prio em valor simbólico, e em parcela única. Em atendimento à legislação fiscal,
para efeito dessas demonstrações contábeis, os juros sobre capital próprio são
apresentados como distribuição do lucro líquido do exercício. Portanto, reclas-
sificado para o patrimônio líquido, pelo valor bruto, uma vez que os benefícios
fiscais por ele gerados são mantidos no resultado do exercício. 15 . Receita
Liquida de Vendas. A receita liquida para os exercícios findos em 31/12/18 e
de 2017 possuem a seguinte composição: 2018 2017
Prestação de serviço 19.526.677 30.871.974
Vendas canceladas (1.801) (673.751)
Impostos incidentes sobre serviços (2.036.069) (3.221.578)
Receita operacional líquida 17.488.807 26.976.645
16. Despesas Gerais e Administrativas: 2018 2017
Pessoal, encargos e benefícios sociais 8.544.399 10.362.498
Impostos, taxas e contribuições 42.394 127.897
Serviços de terceiros 1.894.266 1.524.067
Despesas c/utilização de bens automotores 18.147 46.155
Depreciação e amortização 1.274.257 1.213.269
Despesa de consumo, comunicação e divulgação 759.188 961.113
Despesas com aluguel, energia e seguros 1.388.013 1.124.939

13.920.664 15.359.938
17. Instrumentos Financeiros. Os valores contábeis, como por exemplo, as
contas a receber de clientes, impostos a recuperar, obrigações tributárias,
referentes aos instrumentos financeiros constantes no balanço patrimonial,
quando comparados com valores que poderiam ser obtidos na sua negociação 
em um mercado ativo ou na ausência destes, com valor presente líquido ajus-
tado com base na taxa vigente de juros de mercado, se aproximam, substan-
cialmente, de seus correspondentes valores de mercado.

Relatório da Diretoria: Senhores acionistas: Em janeiro de 2018 a empresa sofreu a perda expressiva de receita em dois 
clientes. Em março perdeu um cliente para o qual prestava serviços há mais de 20 anos. Em maio foi seriamente afetada 
pela decisão da Seguradora Líder de proibir que suas associadas contratassem serviços de regulação de sinistros, o que 
resultou na perda de 15 contratos. Como resultado da redução da receita, foi forçada a desligar 51 pessoas de sua equipe, 
com custos bastante elevados, tendo em conta que grande parte do quadro desligado tinha mais de 10, 20, 30 e até 40 anos 
de vínculo com a empresa, gerando pagamento de multas do FGTS elevadíssimas. Além disso, seguindo orientação de 

seu Conselho Consultivo a diretoria provisionou parte da cobrança da Prefeitura do Rio de Janeiro relativa ao ISS sobre o 
serviço de assistência 24 horas, no período de 2004 a 2007, mesmo segura de que não haja qualquer débito. O alto custo 
com indenizações e a provisão do imposto que entende como indevido comprometeu o resultado do exercício, justificando 
assim o prejuízo alcançado. As mudanças promovidas para adequar a empresa a uma nova realidade indicam que em 
2019 a Delphos voltará a ter lucro. Agradecemos a todos os que trabalham na empresa pelo esforço realizado na sua 
reestruturação e a confiança depositada pelos acionistas no trabalho desenvolvido pela diretoria.

Nota 2018 2017
Ativo 14.507.501 15.329.084
Circulante 3.924.305 8.890.607
Caixa e equivalente de caixa 3 1.445.032 5.182.431
Clientes 4 1.400.347 2.518.471
Impostos a recuperar 5 959.825 719.679
Adiantamentos 115.357 336.878
Despesas antecipadas 3.744 133.148
Não circulante 10.583.196 6.438.477
Realizáveis a longo prazo
Partes relacionadas 58.858 58.858
Depósitos judiciais 6 1.903.816 1.641.212
Direitos a receber 251.005 -
Imposto diferido 5.670.000 -
Investimentos em coligadas e controladas 7 - 823.685
Imobilizado 8 776.069 1.182.841
Intangível 9 1.923.448 2.731.881
Passivo 14.507.501 15.329.084
Circulante 1.882.930 2.053.925
Salários e encargos 794.342 696.793
Provisão para férias 749.081 741.323
Impostos e contribuições a recolher 10 164.809 410.880
Contas a pagar 174.698 204.929
Não circulante
Provisão para contingências 11 2.019.318 1.050.357
Patrimônio líquido 10.605.253 12.224.802
Capital social 20.900.000 20.900.000
Reserva legal 96.004 96.004
Reserva de lucros a realizar 2.547 2.547
Resultado acumulados (10.393.298) (8.773.749)

Nota 2018 2017
Receita líquida 15 17.488.807 26.976.645
Custos dos serviços prestados (9.555.712) (10.578.733)
Lucro bruto 7.933.095 16.397.912
Despesas gerais e administrativas 16 (13.920.664) (15.359.938)
Resultado financeiro, líquido 140.085 258.718
Equivalência patrimonial 7 - 52.171
Juros sobre capital próprio (9.400) (1.469.699)
Outras despesas operacionais, líquidas (1.432.666) (8.760.114)
Resultado operacional (15.222.645) (25.278.862)
Prejuízo líquido antes da provisão para IR e CSLL (7.289.549) (8.880.950)
Provisão para IRPJ e CSLL
IR diferido 2.835.000 -
CS diferido 2.835.000 -
Prej. liquido do exerc. antes da reversão dos JSCP (1.619.549) (8.880.950)
Reversão dos juros sobre capital próprio 14 9.400 1.469.699
Prejuízo líquido do exercício (1.610.149) (7.411.251)
Prejuízo líquido por lote de mil ações (77,04) (354,61)

2018 2017
Resultado líquido do exercício (1.610.149) (7.411.251)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Prejuízo líquido do exercício (1.610.149) (7.411.251)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
 geradas pelas atividades operacionais:
Equivalência patrimonial - (52.171)
Depreciação e amortização 1.457.716 1.644.860

(152.433) (5.818.562)
Variações nos ativos e passivos: Clientes 1.118.124 9.144.152

Impostos a recuperar (240.146) 1.016.563
IR e CS diferidos (5.670.000) -
Adiantamentos 221.521 126.142
Despesas antecipadas 129.404 (118.124)
Direitos a receber (251.005)
Partes relacionadas - (58.858)
Depósitos judiciais (262.604) (95.212)
Salários e encargos sociais 97.549 (80.501)
Impostos e contribuições a recolher (246.071) (124.494)
Provisão para férias 7.758 (128.822)
Contas a pagar (30.231) (216.420)
Provisão para contingências 968.961 11.002

Caixa gerado pelas atividades operacionais (4.309.173) 3.656.866
Fluxos de Caixa das atividades de investimento

Aquisição imobilizado (162.482) (29.876)
Aquisição intangível (250.029) (306.377)
Baixa investimento 823.685 -
Baixa imobilizado 170.000 20.141

Caixa aplicada nas atividades de investimentos 581.174 (316.112)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Juros sobre capital próprio (9.400) (1.469.699)
Dividendos pagos - (45.943)

Caixa aplicado nas atividades de financiamentos (9.400) (1.515.642)
Aumento (redução) no caixa e equivalente de caixa (3.737.399) 1.825.112
Caixa e equivalente de caixa: No início do exercício 5.182.431 3.357.319

             No final do exercício 1.445.032 5.182.431
Aumento (redução) no caixa e equivalente de caixa 3.737.399 (1.825.112)

 (Em reais)
Capital 
social

Re-
serva 
legal

Reten-
ção de 

lucro
Prejuízos 

acumulados Total
Saldos em 31/12/16 20.900.000 96.004 2.547 153.144 21.151.695
Pagamento de 
dividendos deliberado - - - (45.943) (45.943)
Prej. líquido do exercício - - - (7.411.251) (7.411.251)
Juros s/ capital próprio - - - (1.469.699) (1.469.699)
Saldos em 31/12/17 20.900.000 96.004 2.547 (8.773.749) 12.224.802
Prej. líquido do exercício - - - (1.610.149) (1.610.149)
Juros s/ capital próprio - - - (9.400) (9.400)
Saldos em 31/12/18 20.900.000 96.004 2.547 (10.393.298) 10.605.253

Aos Administradores e Acionistas da Delphos Serviços Técnicos S.A. Rio de 
Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Delphos 
Serviços Técnicos S.A. que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Delphos Serviços Técnicos S.A. em 31/12/18, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação 
à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros Assuntos. Auditoria do exercício
anterior Os valores correspondentes ao exercício findo em 31/12/17, apresentados 
para fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados de acordo com 
as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório em 09/03/18, 
que não conteve nenhuma modificação. Outras informações que acompanham 
as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A administração da Cia. 
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, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 

demonstrações contábeis ou com o 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 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 Cia. 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 Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações 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. • 
Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Cia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 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 Cia.
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,
25/03/19. R4 Auditoria Independente S/S - CRC-RJ-007.573/O-5; Renato Carlos
Nascimento Lopes - Contador-CRC-RJ-078.846/O-7; Rodrigo Carlos Nascimento
Lopes - Contador-CRC-RJ-107.950/O-8. 

Diretor Presidente - Eduardo da Silva Menezes
Diretora Vice - presidente - Elisabete Joana Bazana Prado

Diretor de Operações - Henrique Albuquerque Macieira
Diretor de  Informática - Carlos Trindade Ferreira 
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UM ANO DE CONSOLIDAÇÃO
E INOVAÇÃO 
O ano de 2018 foi de consolidação para o PASA, uma operadora de saúde inovadora, voltada para 
o bem- es tar de seus usuár ios, com qualidade de atendimento reconhecida e equil í br io econômico -f inanceiro.
Inovamos n o  c u i d a d o e  n o c a r i n h o q u e d e d i c a m o s a o s  n o s s o s  a s s o c i a d o s ,  o f e r e c e n d o p r o g r a m a s d e  s a ú d e 
p a r a  a  n o s s a  p o p u la ç ã o r e c o n h e c i d o s  p e la  Ag ê n c i a  N a c i o n a l  d e  S a ú d e S u p l e m e n t a r  (A N S ).
Bem-estar é a  p a lav r a - c h av e q u a n d o p e n s a m o s e m n o s s o s  u s u á r i o s .  O s  e m p r e g a d o s  PA S A e  a s  a t i v i d a d e s
p o r  t o d o s  d e s e nv o l v i d a s  v i s a m p r o p i c i a r  o  m e lh o r  c u i d a d o c o m o m á x i m o d e c a r i n h o.  E n c h e - n o s  d e

o r g u lh o t e r m o s e n t r e  n o s s o s  a s s o c i a d o s  24 u s u á r i o s  c o m m a i s  d e  10 0 a n o s ,  6 32 c o m m a i s  d e  9 0 a n o s 
e  2 . 32 0 c o m m a i s  d e  8 0 a n o s . E s t a m o s p r e s e n t e s  e m n o v e e s t a d o s  d o p a í s ,  c o m c o b e r t u r a  e m m a i s  d e  5 0 0 
m u n i c í p i o s ,  o n d e c o n h e c e m o s n o s s o s  a s s o c i a d o s  p e l o s  s e u s  n o m e s ,  s o b r e n o m e s e  h i s t ó r i a s .  U m e x e m p l o 
é  n o s s a  r e d e d e  C l í n i c a s  PA S A ,  s i t u a d a s  e m I t a b i r a ,  V i t ó r i a  e  S ã o L u í s ,  q u e ,  e m 2 018 ,  o f e r t a r a m a  s e u s 
u s u á r i o s  m a i s  d e  6 0 m i l  c o n s u l t a s  e m u m m o d e l o  d e  a t e n d i m e n t o p e r s o n a l i z a d o,  q u e v a l o r i z a  a  a s s i s t ê n c i a 
à  s a ú d e d e  f o r m a i n t e g r a l  e  m u l t i p r o f i s s i o n a l . 
Para 2019, o PASA buscará, cada vez mais, a união da tecnologia com o bem- es tar. Vamos t rabalhar na 
implantação de uma plataforma online e interat iva de coordenação do cuidado, na qual possamos gerenciar 
a saúde de nossos usuár ios, em especial, os crônicos, possibi l i tando uma assis tência mais e f ic iente.
O  Equilíbrio econômico-financeiro do PASA é f undamental diante de um setor que há anos apresenta índices 

de Var iação de Cus tos Médico -Hospitalares bas tante super iores à inf lação geral do país . Nes te ano de 2018, 
obt ivemos um resultado posi t ivo de R$ 5,67 milhões, pelo sex to ano consecut ivo. Aplicamos o menor reajus te 
consolidado dos nossos planos desde 2011, fechando em 9,67%, índice abaixo da inf lação médica.
O PA S A ,  e m 2 018 ,  f o i  r e c o n h e c i d o p e l o  s e g u n d o a n o s e g u i d o c o m o u m a d a s  m e lh o r e s  e m p r e s a s  p a r a  s e 
t r a b a lh a r  n o s e t o r  d e  S a ú d e S u p l e m e n t a r  d o B r a s i l .  E s t e  r e c o n h e c i m e n t o v e i o  a t r av é s  d a  c e r t i f i c a ç ã o 
d a  c o n s u l t o r i a  i n t e r n a c i o n a l  Great Place to Work,  p r e s e n t e  e m m a i s  d e  6 0 p a í s e s  e  c o m m a i s  d e  7  m i l 
e m p r e s a s  c e r t i f i c a d a s .
A A s s o c i a ç ã o s e g u e e m f r e n t e  e m s u a j o r n a d a ,  v a l o r i z a n d o a  V I DA e m p r i m e i r o  lu g a r  e  i n c e n t i v a n d o 
a  t o d o s  a  p a r t i c i p a r e m d a g e s t ã o d o s  s e u s  p la n o s ,  p o r  m e i o  d o uso consciente e do sentimento de d o n o , 
n e c e s s á r i o s  p a r a  m a n t e r m o s a qua l idad e,  o e qu i l í b r io e a  p eren idad e d o PA SA .

Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale
CNPJ: 39.419.809/0001-98

Grunitzky - Auditores Independentes S/SANS: Nº 331988

RELATÓRIO DE
ADMINISTRAÇÃO 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2018 E DE 2017 E RELATÓRIO DOS
AUDITORES INDEPENDENTES

Despesas Administrativas
Resultado Financeiro Líquido
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultado Patrimonial
Receitas Patrimoniais

Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos da Operadora

         Outras Receitas Operacionais

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde

        Outras despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde

        Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças

        Provisão para Perdas sobre Créditos

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos 

de Saúde da Operadora

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em R$ mil)

Caixa
Numerário em trânsito
Bancos
Realizável
Aplicações Financeiras

     Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas
       Aplicações Livres
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
       Contraprestação Pecuniária a Receber
       Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora
Bens e Títulos a Receber
Despesas Antecipadas

DISPONÍVEL

NOTAS

ATIVO CIRCULANTE

3
3
4

5

2018

2.278

3

186.666

2.275

184.388
151.834
118.376
33.458
15.033
13.166
1.867
156
17.093
272

ATIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO

Realizável a Longo Prazo
Aplicações Financeiras
       Aplicações Livres
Títulos e Créditos a Receber
Depósitos Juduciais e Fiscais
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo
Imobilizado
Imóveis de Usos Próprio
       Imóveis - Não Hospitalares
Imobilizado de Uso Próprio
       Hospitalares
       Não Hospitalares
Imobilização em Curso
Outras Imobilizações
Intangível

3
5
6

7

1.338

31.420

56

225.778

2

-

39.112

32.760

1.338

4.039

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
       Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS
       Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais
       Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)
Débitos de Operações de Assistência à Saúde
       Contraprestação a Restituir
       Receita Antecipada de Contraprestações
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Débitos Diversos

NOTAS

PASSIVO CIRCULANTE
2018

113.080

33.528

123.575

2.319
78.728
32.033
36

31.442

746
1.340

68.675

225.778

63.007
5.668

31.442

9

12

11
13

14

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisões
       Provisão para Ações Judiciais
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
       Parcelamento de Tributos e Contribuições
Débitos Diversos

Patrimônio Social
Superávits Acumulados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL DO PASSIVO

ATIVO

PASSIVO

2017

3
2.342

33.669
92.164

12.307
2.078
-
18.033
257

14.385

158.508
125.833

160.853

2.345

RECLASSIFICADO

1.317

30.209

68

722 598

8 2.313 1.287
197.602

56 68

77 65
645 533
2.339 2.339
922 927

4

-

36.749

31.530

1.317

3.932

2017

118.728

6.937

1.966
84.402
32.360
50

8 42
28 8
1.51710/11 1.491
8.94213 7.389

4.749

871
1.317

63.007

197.602

56.644
6.363

4.749

127.658

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em R$ mil)

NOTAS

18

18

2018

319.349 300.019
319.349 300.019

(320.000) (326.544)

327 (2.946)
(320.327) (323.598)

91.739

91.739

(20.357)

(17.753)
(611)
(1.993)

65.301

319.349 300.019

(651)

RECLASSIFICADO

87.088

87.088

(19.740)

(17.420)
-
(2.320)

18 (5.430) (116)

40.707

2017

(26.525)

Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde
 Receitas com Operações de Assistência à Saúde
        Contraprestações Líquidas
Eventos Indenizáveis Líquidos
        Eventos Conhecidos ou Avisados
        Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados

RESULTADOS DAS OPERAÇÕES COM
PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

RESULTADO BRUTO SUBTOTAL

19
17 (66.407)

10.792
(4.139)
121
121

6.653

5.668

(45.255)

14.961
(4.082)
32
32

10.879

6.363RESULTADO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO
SOCIAL

RESULTADO
ACUMULADO

22.366
27.853

(22.366)
22.366

- 1.086

TOTAL

-
50.219

1.086

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2018 E 2017 (Em R$ mil)    

Incorporação Superávit

Superávit do Exercício

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

746 871

2018

5.668

5.668

5.339

6.363

51.305

56.644

63.007

(5.339)

(6.363)

-

-

5.339

6.363

5.668

-

-

6.363

5.668

2017

6.363

6.363

56.644

63.007

68.675

6.363

5.668

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2018 E 2017 (Em R$ mil)

Superávit do Exercício

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO

Incorporação Superávit

Superávit do Exercício

Incorporação Superávit

Superávit do Exercício

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1.086

50.219

(1.086) -

1.086

- 5.339

51.305

5.339

Incorporação Superávit

Superávit do Exercício

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

1. Contexto Operacional
A PASA - Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale (“Entidade”), sediada e domiciliada na Av. Presidente Vargas, 3131, Salas 1003, 1004, 1005 e 1006, no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, 
instituída em outubro de 1991, está organizada sob a forma de associação civil, sem finalidade lucrativa, atuando como operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão. A entidade 
proporciona plano de assistência à saúde aos seus associados, dependentes, agregados e participantes, de acordo com as coberturas definidas no Estatuto e em Regulamento próprio, utilizando-se 
para tanto da rede credenciada de profissionais, hospitais, clínicas e laboratórios da patrocinadora. Os planos médicos, hospitalares e odontológicos administrados pela entidade são os seguintes: 
PASA, PASA Plus, PASA Brasil, PASA Carioca, PASA Mineiro, PASA Capixaba, PASA Brasileirinho, DENT PASA e DENT PASA Plus. A PASA é classificada na modalidade de autogestão com patrocinador 
na Agência Nacional de Saúde - ANS, sendo todas as operações referentes ao plano custeadas e garantidas pela entidade, mediante as receitas auferidas com as contribuições (mensalidades e 
coparticipação financeira nos custos médicos, hospitalares e odontológicos) de seus associados, dependentes, agregados e participantes e dos rendimentos resultantes das aplicações financeiras 
desses recursos.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas
2.1 Base de Apresentação 
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/dez./2018 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações-Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, nas normas estabelecidas pela ANS - Agência Nacional de Saúde, nos pronunciamentos, nas orientações e nas 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e na Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou o ITG - 2002. A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método 
direto, de acordo com modelo padrão estabelecido pela ANS. Assim, a conciliação pelo método indireto está demonstrada na Nota Explicativa nº 22.
2.2 Principais Práticas Contábeis 
As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:
2.2.1 Apuração do Resultado
a) Receita: O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. As Contraprestações Efetivas são apropriadas à receita considerando-se o período de cobertura do risco, 
pró-rata dia, por se tratarem de contratos com preços preestabelecidos.
b) Custo: Eventos Conhecidos ou Avisados (SUS) - são apropriados à despesa, considerando-se a data de apresentação dos Avisos de Beneficiários Identificados - ABI, pelo seu valor integral, no 
primeiro momento da identificação da ocorrência da despesa médica, independentemente da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou 
indiretamente por meio de terceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas.
Demais Eventos a Liquidar - O fato gerador da despesa é o atendimento ao benef iciár io, reconhecida com base nas faturas de prestadores de ser viços de assistência, conforme 
procedimento descrito na Nota Explicativa nº 15. Para outros casos em que esse atendimento ocorrer sem o conhecimento da entidade, o reconhecimento da despesa se dá com 
a constituição da Provisão Técnica específ ica (PEONA), nos moldes da regulamentação em vigor.
2.2.2 Estimativas Contábeis
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor justo de determinados ativos 
e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.
2.2.3 Aplicações Financeiras
As aplicações f inanceiras são reconhecidas pelo seu valor justo, ajustado por meio do resultado. (vide Nota Explicativa nº 3). 
2.2.4 Contraprestações Pecuniárias a Receber
São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em contrapartida à conta de resultado de contraprestações efetivas de operações de planos 
de assistência à saúde. A provisão para perdas sobre créditos de contraprestação efetiva é constituída sobre valores a receber de beneficiários com títulos vencidos há mais de 90 dias. Os valores 
eventualmente recebidos antes do período de cobertura estão registrados no passivo circulante, em conta específica de obrigações por recebimento de contraprestações faturadas antecipadamente. 
A administração da entidade revisa periodicamente o critério de constituição para adequá-la à evolução da inadimplência de sua carteira. 
2.2.5 Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Participação dos Beneficiários em Eventos Indenizados a Receber representam os valores a receber referentes às coparticipações nos custos médicos, hospitalares  e odontológicosde associados, 
agregados, dependentes e participantes dos planos da entidade. Essa conta é debitada pelo valor da cota-parte relativa à participação dos beneficiários, caso existir, nos eventos indeniz ados e 
creditados pelo recebimento e/ou recuperação da cota-par te do valor da par ticipação dos benef iciár ios nos eventos indenizados.
2.2.6 Bens e Títulos a Receber
São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos dos créditos por serviços não relacionados aos planos de saúde, em contrapartida à conta de receitas com outras 
atividades. A provisão para perdas sobre créditos com operações com outras atividades é constituída para os valores vencidos há mais de 90 dias. 
A administração da entidade revisa periodicamente o cr itér io de constituição para adequá-la à evolução da inadimplência dessas operações. 
2.2.7 Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos bens, às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 7.
2.2.8 Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, 
quando aplicável. Intangíveis gerados internamente são reconhecidos no resultado do período. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua vida útil econômica 
estimada e, quando são identif icadas indicações de perda de seu valor recuperável, submetidos a teste de avaliação do valor recuperável, assim como os ativos com vida útil 
indef inida (vide Nota Explicativa n° 8).
2.2.9 Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “Impairment”)
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos com o objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo 
constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil líquido ao valor recuperável.
2.2.10 Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança. Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não 
circulantes.
2.2.11 Provisões Técnicas - PEONA São calculadas com base em metodologia regulamentar, tendo por base percentuais estabelecidos pela ANS, excetuando-se a provisão de eventos a liquidar 
que é calculada com base nas faturas de prestadores de serviços de assistência à saúde efetivamente recebida pela operadora. (vide Nota Explicativa nº 9).
Eventos a Liquidar - SUS
Reconhecido o montante conforme informações extraídas do site da ANS (vide Nota Explicativa nº 9).
2.2.12 Imposto de Renda e Contribuição Social 
Conforme legislação tributária vigente a entidade é isenta do recolhimento de Imposto de Renda e Contribuição Social.
2.2.13 Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais 
a) Ativos Contingentes: São reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas 
divulgados em nota explicativa;
b) Passivos Contingentes: São provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes 
aval iados como p erdas p oss íve is s ão apenas d ivulgados em not a e x p l ic a t i v a  e  o s  p a s s i v o s  c o n t i n g e n t e s  a v a l i a d o s  como p erd as remot as não s ão provisionados nem 
divulgados;
c) Obrigações Legais: São registradas como exigíveis, independentes da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a entidade questionou a inconstitucionalidade
de tributos.

3. Aplicações Financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2018 E 2017 (Em R$ mil) 

Recebimentos de Planos de Saúde
Resgate de Aplicações Financeiras
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras
Outros Recebimentos Operacionais
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde
Pagamentos de Pessoal
Pagamentos de Serviços Terceiros
Pagamentos de Tributos
Pagamentos de Contigências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)
Pagamentos de Aluguel
Pagamentos de Promoção/Publicidade
Aplicações Financeiras
Outros Pagamentos Operacionais

2018

335.284

1.643

318.949

92.720
(338.973)

(337.169)
(32.801)

(22.453)
(1.574)
(17.548)
(1.305)
(2.965)
(177)

9.055

ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.104

12.779

2017

300.753
410.048

102.060
(327.657)

(391.277)
(39.185)

(19.536)
(1.642)
(14.893)
(27.980)
(2.150)
(216)

RECLASSIFICADO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2018 E 2017 (EM R$ MIL)

93.483
126.568

2.275

2.278

3

33.085

(1.643)

(1.643)

3
3

29.846
93.483

2.342

2.345

3

63.637

(1.104)

(1.104)

3
3

Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Intangível Outros

CAIXA - Saldo Inicial
CAIXA - Saldo Final
Ativos Livres no Início do Período*
Ativos Livres no Fim do Período*

*No somatório da Variação Líquida do Caixa e dos Ativos Livres, não está incluído
os montantes  de Numerário em Trânsito

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA*

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NAS APLIC. 
FINANC.  - RECURSOS LIVRES

CAIXA - Saldo Final

TOTAL DISPONIBILIDADE

b) Livres

  Fundo BB PASA FI renda fixa (ii)
  Fundo ITAÚ TRUST DI renda fixa (ii)
  Fundo ITAÚ VIP DI renda fixa (ii)
  Fundo BRADESCO DI renda fixa (ii)
  Fundo SANTANDER CDB (ii)
  Fundo SANTANDER DI renda fixa (ii)
  Fundo BB 
  Fundo ITAÚ AUT MAIS 
  Fundo SANTANDER
  Fundo BRADESCO SPECIAL DI renda fixa (ii)
  Fundo ITAÚ KINEA MULTIMERCADO
  Fundo BRADESCO MULTIMERCADO

1

12.170

10.592
33
352

51
5.134
5.125

33.458

2018

22.457
17.309
11.553
13.121
17.280
10.050
227
166
1

2017

92.164SUBTOTAL

a) Garantidoras de Provisões 
Fundo BB ANS FI renda fixa público (i)
Fundo BB PASA FI renda fixa (ii)
Fundo ITAÚ TRUST DI renda fixa (ii)
Fundo SANTANDER CDB (ii)
Fundo BRADESCO CDB (ii)

SUBTOTAL

33.669

33.669

2017

35.697
16.697
33.850 
18.435 
13.697
118.376

Exercícios Exercícios

2018

(i) A entidade constituiu a ativos garantidores com aplicações financeiras vinculadas as provisões técnicas, cuja movimentação segue regras estabelecidas pela ANS.
(ii) A entidade constituiu a ativos garantidores com aplicações financeiras que lastreiam provisões técnicas.
(iii) Aplicação vinculada ao PAF-FUNBEM (vide Nota Explicativa nº 16).

153.172 127.150

  Fundo BB PAF-FUNBEM (iii)
  Fundo ITAÚ TRUST DI PAF-FUNBEM (iii)
  Fundo ITAÚ AUT MAIS

Curto Prazo 
Longo Prazo

8

125.833

776
533

1.317

1.317
127.150

1.335

1.338

1.338
153.172
151.834

3
SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL
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Ressarcimento despesas médica, hospitalar
e Odontologia - Passivo Rede Contratada/Credenciada

VALE S.A.

A respeito do processo nº 0375895-08.2008.8.19.0001, informamos que se trata de uma ação ordinária ajuizada pelo 
PASA perante a 12ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro, com o fim de cancelar o débito de ISS lançado no auto 
de infração nº 101.017, datado de 18/ago./2006, referente a fatos geradores de janeiro de 2001 a dezembro de 2005. 

O montante atualizado até 31/dez./2018 do ISS soma R$ 27.319.359,29 (SELIC), além de honorários sucumbenciais no 
valor de R$ 2.731.935,93. No caso de êxito, pagaremos 5% do montante a título de honorários contratuais.

Destaque-se que a probabilidade de perda da demanda é possível, eis que consideramos a dívida prescrita. 
Apesar de não ter ocorrido nenhuma causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o Município do Rio 
de Janeiro não ajuizou a ação de cobrança dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da constituição 
definitiva do crédito, o que ocorreu em 15/out./2008, com a decisão final no processo administrativo. 

A prescrição da dívida foi apontada pelo PASA na fase probatória da ação ordinária. Além disso, a defesa também 
abordou outros  pontos como,  por  exemplo,  que o arbitramento da base de cálculo real izado pela 
f iscal ização ser ia  equivocado. 
A sentença do Juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública, contudo, não reconheceu a prescrição e os demais pontos da 
defesa e julgou improcedentes os pedidos de anulação do auto de infração.

Contra a sentença de improcedência, a associação interpôs recurso de Apelação em 23/set./2016, que também foi 
julgado improcedente. No entanto, o Acórdão não analisou a prescrição, entendendo que esta deve ser tratada no 
processo de execução.

Em face do Acórdão interpusemos Recurso Especial, que aguarda análise de admissibilidade pela 3ª Vice-
Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Destaque-se que, inobstante as decisões apontadas, entendemos que existe grande possibilidade de reconhecimento da 
da prescrição da dívida e o seu consequente cancelamento integral. 

Cumpre ressaltar, ainda, que após o decurso do prazo prescricional, a PASA foi citada da Execução Fiscal 
nº 0159225-92.2016.8.19.0001 ajuizada pelo Município para exigir o pagamento do débito de ISS discutido no 
processo acima citado. Em face disso, a PASA depositou o montante atualizado do valor de ISS em garantia, a fim 
de (i) possibilitar a apresentação de Embargos à Execução e (ii) para impedir que este débito figure como óbice
à emissão da sua certidão de regularidade fiscal. 
Depois de garantido integralmente o débito e apresentada a defesa por meio de embargos à execução, foi 
proferida decisão suspendendo a execução fiscal até o julgamento dos embargos à execução fiscal em apenso. 
(vide Nota Explicativa nº 6).

Os embargos à execução opostos pela PASA foram autuados sob o nº 0156666-31.2017.8.19.0001. A Fazenda 
Municipal apresentou impugnação aos embargos e, em seguida, a PASA se manifestou em réplica. 

Adiante, após as partes terem informando que não possuem interesse na produção de novas provas, o Ministério 
Público requereu o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ação anulatória nº 0375895-
08.2008.8.19.0001, o que foi acolhido pelo Juízo.

Dito isto, entendemos que o prognóstico destes embargos à execução deve ser classificado como possível.
Quanto ao provisionamento da ação, em atenção ao Ofício nº 1315/2018/COAOP/GEAOP/GGAME/DIRAD-DIOPE/
DIOPE da ANS, nas Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2018, foi efetuado 
o provisionamento apenas do valor do ISS (R$ 27.319.359,29), tendo em vista que os honorários sucumbenciais, 
além de não possuírem natureza tributária, a probabilidade de perda é considerada como possível, logo, seu
provisionamento não possui caráter obrigatório. 

Obrigações com Pessoal
Fornecedores
Outros Débitos a Pagar 
Outras Exigibilidades (i)

Curto Prazo
Longo Prazo

(i) Representam valores referentes ao PAF-FUNBEM, (Longo Prazo) (vide Nota Explicativa nº 16).

6.850

8.942

5.079

7.389

1.547

1.340

1.992

1.317

545 318

10.282

10.282

1.340 1.317
8.706

8.706

13. Débitos Diversos

14. Patrimônio Líquido 

Patrimônio Social 
O Patrimônio Social em 31/dez./2018 é de R$ 68.675 (R$ 63.007 para 2017), constituído pelos fundos patrimoniais da entidade e 
pela incorporação do superávit e absorção de eventuais déficits. 

Exercícios

2018 2017

TOTAL

TOTAL

Exercícios

2018 2017

12. Provisões Judiciais
12.1 Contingências com Risco de Perda Provável
A entidade constitui provisão para contingências com base na opinião de seus assessores jurídicos externos. Com 
isso, a entidade provisiona a totalidade dos processos classif icados com risco de perda provável, a qual considera 
suficiente para cobrir eventuais perdas processuais. 
Os saldos provisionados estão demonstrados a seguir:

127
3.699 4.143
297

120

486
4.123 4.749

A entidade possui depósitos judiciais, quando requeridos, registrados em seu ativo referentes aos processos 
em andamento (vide Nota Explicativa nº 6).

Tributárias (ii)

Trabalhistas

Cíveis 

Multas ANS
TOTAL

Exercícios

2018 2017

(i) Basicamente, questões contratuais, como carência, cancelamentos de contratos e procedimentos não cobertos.
(ii) Questionamentos na esfera administrativa.

4.340
9.812 2.274
30.051

1.245

28.044
44.203 31.563

12. 2 Contingências com Risco de Perda Possível

A entidade também possui processos, cujas expectativas de perda são classificadas como possíveis, na opinião de 
seus consultores jurídicos. A entidade não provisiona os valores envolvidos nesses processos, porém os divulga, 
conforme segue:

Trabalhistas
Cíveis (i)
Tributárias (ii)

TOTAL

15. Transações com Partes Relacionadas 

Taxa de Operacionalização do AMS
A PASA e a Vale, em conjunto, operam um sistema de assistência à saúde pela modalidade de autogestão, sem finalidade lucrativa, 
na forma do art. 1º, §2º, da Lei nº 9656/98. 
Para operacionalização deste sistema, mediante convênio de reciprocidade Vale e PASA, é repassada à entidade parte do custo 
administrativo/operacional para administração do plano de benefício médico e odontológico dos empregados, seus respectivos 
dependentes da Vale S.A. e empresas do grupo, denominado AMS - Assistência Médica Supletiva. 
Os saldos, em 31/dez./2018 e de 2017, estão assim apresentados:

Outros Créditos a Receber
VALE S/A

MCR - Mineração Corumbaense Reunida S/A

FCA - Ferrovia Centro Atlântica S/A

BIOPALMA da Amazônia S/A

SALOBO Metais S/A

CPBS - Cia. Portuária Baia de Sepetiba S/A

FNS - Ferrovia Norte Sul S/A

VLI - Vale Logística de Carga Geral S.A.

Vale Manganês S/A

Vale Fertilizantes S/A

VMM – VLI Multimodal S/A

Outras empresas do Grupo

ATIVO

TOTAL

2018 2017

4.724

3.908 3.859

217 203

1

236

49

2 82

81 76

16 18

63 50

21 21

62

68 62

4.371

TOTAL

2018

51.219 57.023

2017

51.219 57.023

     O valor registrado no passivo refere-se às obrigações com consultas, exames e internações efetuados pelos associados, 
dependentes, agregados e participantes à rede credenciada. A entidade utiliza a mesma rede credenciada da Vale, informando 
a mesma todos os procedimentos realizados por seus associados, dependentes, agregados e participantes. 
       Diante disso, após o pagamento de sua rede credenciada, a Vale efetua a cobrança da parcela referente à utilização dos 
associados, dependentes, agregados e participantes da entidade.

16. PAF-FUNBEM

Em 24/abr./1997, a VALE transferiu para a PASA a importância de R$ 386, em razão da extinção do FUNBEM (Fundo para 
Benefícios aos Empregados da Vale). Não houve doação, e sim uma transferência da Vale em favor de uma entidade para cumprir 
o mesmo objetivo do FUNBEM, ou seja, a PASA passou a administrar e custear um programa de benefícios aos seus associados 
(empregados, aposentados e ex-empregados da Vale).
Com esses recursos, a Diretoria Executiva cr iou o PROGRAMA DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO - PAF/FUNBEM, com 
regulamento próprio, conta corrente específ ica e aplicações f inanceiras vinculadas a essa conta corrente.

Estes valores estão refletidos no resultado da entidade, na conta de Outras Receitas Operacionais em 
31/dez./2018, no montante de R$ 91.740 e de (R$ 87.088 em 31/dez/2017).

Custo

Sistema de aplicativos – 

Marcas e Patentes

O saldo desse grupo de contas refere-se a valores a receber dos associados, dependentes, agregados 
e participantes, conforme segue:

4. Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

17.404

483

2.157

193

19.561

676

16.943

437

2.387

204

19.330

641

Exercícios

2018

2018

2017

2017

(5.204)
15.033

(5.586)
14.385

Planos médico-hospitalares - Planos Coletivos

Planos odontológicos - Planos Coletivos

Contraprestação pecuniária a receber (i)
Participação dos benef. em eventos indenizados a receber

Contraprestação pecuniária a receber
Participação dos benef. em eventos indenizados a receber

Provisão para perdas sobre créditos (ii)

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL LÍQUIDO

11.254 12.909

Exercícios

2018 2017
A vencer
Vencidos
Até 30 dias
De 31 a 60 dias

A composição dos valores a receber por idade 
de vencimento é conforme segue:

4%
10%

20%

10%

Depreciação
 (%)

(2.857)

3.932

(79)
(242)

(1.577)
(450)

6.789

2.503

630
2.339

310
144

2017

(509)
(186)

(107)

(15)
(12)

(5)
(65)

293

61

27

Movimentação

(89)

7.082

(3.043)

4.039

2.503

(94)
(254)

(1.582)
(515)

691
2.339

310
171

2018

(598)

Custo

Edificações

Equipamentos Hospitalares

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros

Equip. de Proces. Eletrônico de Dados

Imobilizado em Curso – Clínica de Itabira

Móveis e Utensílios Não Hospitalares/

Odontológicos

Depreciação Acumulada
Edificações
Equipamentos Hospitalares
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
Equip. de Proces. Eletrônico de Dados
Móveis e Utensílios Não Hospitalares/
Odontológicos 

7. Imobilizado

Sistema de aplicativos – 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Depreciação Acumulada

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

8. Intangível

20%
(380)

1.287

1.667

(380)
(450)

1.026

1.476

(450)
(830)

2.313

(830)

1.651 1.475 3.127

16 1 17
3.144

Software

Software

Depreciação
 (%)

2017 Movimentação 2018

(i) A Entidade registra nesta rubrica valores a repassar para a Patrocinadora VALE S.A. (vide Nota Explicativa nº 15).
(ii) Provisão para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorridos e que não tenham sido
avisados, constituída com base em metodologia regulamentar, a qual está registrada integralmente. 

Provisão Eventos a Liquidar - Rede Contratada/

Provisão Eventos a Liquidar – SUS
Provisão Eventos Conhecidos e Não Avisados – PEONA (ii)

Credenciada (i) 78.728 84.402

2.319 1.966
32.36032.033

113.080 118.728

Exercícios9. Provisões Técnicas de Operações de 
Assistência à Saúde 2018 2017

3.207
508

20.237
20.237

257
5.011

1.121
478
194
5.268
19.971
19.971

De 61 a 90 dias
Há mais de 120 dias

(i) A Entidade aplicou em 01/out./2018 os percentuais de reajustes: 12,90% (Plano PASA), 8,80% (Plano PASA
Plus), 4,70% (Plano PASA Brasil), 14,60% (Plano PASA Brasileirinho), 7,00% (Plano PASA Capixaba), 9,80% 
(Plano PASA Carioca), 4,70% (Plano PASA Mineiro) e 3,00% (Planos Dent PASA e Dent PASA Plus). 

(ii) Segue a movimentação da provisão para perdas sobre créditos:

381
(5.586)

(5.205)

(4.006)

(5.586)
(1.580)

(i) Valores a receber relacionados a patrocinadora Vale (vide Nota Explicativa nº 15)

10
28

17.093

17.093 18.033

16.995

17.093 18.033
17.922

12
49

60 50

18.033

Exercícios

Exercícios

2018

2018

2017

2017

Constituições (reversões) líquidas

Saldos no início do período

Saldos no fim do período

Cheques e Ordens a receber 
Adiantamentos a Empregados
Adiantamentos Diversos
Outros Títulos a Receber (i)

Curto Prazo 
Longo Prazo

5. Bens e Títulos a Receber

TOTAL

SUBTOTAL

Exercícios

(i) Vide Nota Explicativa nº 12.2.

29.236
2.120 30.176
64 33
31.420 30.209

2018 2017
Tributários (i)
Cíveis (i)
Trabalhistas

6. Depósitos Judiciais e Fiscais

TOTAL

863 205 1.068

TOTAL

TOTAL

Tributos e Contribuições

ISS – Imposto sobre Serviços

INSS – Contribuições Previdenciárias

FGTS

PIS e COFINS

IRRF, PIS/COFINS/CSLL - Retenções

Parcelamento de Tributos e Contribuições

Exercícios

10. Tributos e Encargos Sociais a Recolher

507
253

177
29

396
901

2018

474
255

159
26

343
1.105

2017

Curto Prazo 

Longo Prazo

1.517
746

1.491
871

2.263

2.263

2.362

2.362

Exercícios

2018 2017

Tributos federais
Previdenciários (i)
Não previdenciários (ii)

Em novembro de 2009, a entidade aderiu ao novo programa de parcelamento especial, concedido pelo Governo 
Federal, com os benefícios previstos na Lei nº 11.941 de 27/maio/2009 (Refis IV), desistindo dos parcelamentos 
ordinários. Em 29/jul./2011, após liberação da Receita Federal, a entidade realizou a consolidação destes valores. 
Os valores dos parcelamentos estão assim distribuídos:

154
154

746
746

149 871
85

234 871

11. Programa de Parcelamento Fiscal

Curto Prazo   Longo Prazo Curto Prazo   Longo Prazo

TOTAL

(i) Débitos tributários devidos ao Instituto Nacional de Seguridade Social (“INSS”) incidente sobre folha de
pagamento e serviços prestados por autônomos.
(ii) Não previdenciários.
Os parcelamentos de tributos federais estão sendo atualizados monetariamente pela taxa SELIC.

Pessoal Próprio

Serviços de Terceiros 

Localização e Funcionamento 

Depreciação e Amortização

Publicidade e Propaganda Institucional

Tributos 

Outros – (Contingências e Outras Diversas)

(28.921) (30.844)

(577)

(181)

(2.094) (2.003)

(3.587)

(6.512)

(427)
(27.713)
(104)

(7.489)

(66.407)

(636) (574)

(45.255)

17. Despesas Gerais e Administrativas Exercícios

2018 2017

Outras Receitas Operacionais
Outras (i) 91.739 87.088

91.739 87.088

18. Outras Receitas e Despesas
Operacionais Líquidas

Exercícios

2018 2017

Provisão para perdas sobre créditos
Reclamações Judiciais – Contingências Operacionais
Central Atendimento / Autorizador
Confecção de Carteiras
Outros

(1.993)

(5.257)

(18.054)

(2.320)

(5.700)

(12.077)
(25.787)

65.952

(19.856)

67.232

(i) Convênio de reciprocidade com a Vale S.A. refere-se ao repasse de parte do custo administrativo/operacional 
para administração do plano de benefício médico e odontológico dos empregados e respectivos dependentes da
Vale S.A. e empresas do grupo, denominado AMS - Assistência Médica Supletiva. 

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL LÍQUIDO

SUBTOTAL

(483) 241

20. Benefícios a Empregados

A entidade provê a seus empregados benefícios de assistência médica e odontológica, seguro de vida e previdência 
privada enquanto permanecem com vínculo empregatício. Tais benefícios são parcialmente custeados pelos empregados 
de acordo com normas específicas e utilização dos respectivos planos. Esses benefícios são registrados como despesas 
com pessoal, quando incorridos.

Assistência Médica e Odontológica
A entidade disponibiliza aos seus empregados e respectivos dependentes, o benefício saúde AMS - Assistência Médica Supletiva. 
As eventuais despesas médicas e odontológicas são parcialmente custeadas pelo empregado de acordo com 
o especificado na Cartilha de Benefícios do Empregado PASA. 
Durante o exercício de 2018, a entidade registrou na rubrica Despesas com Assistência Médica/Odontológicas, despesas 
médicas e odontológicas no montante de R$ 1.543 (R$ 2.054 em 2017). 

Seguro de Vida
A entidade, visando a mitigação de riscos, possui uma apólice de seguro de vida para seus empregados junto 
a Bradesco Seguros.
A apólice é custeada em sua totalidade pela entidade, não havendo a participação financeira do empregado, e possui 
as seguintes coberturas básicas: morte natural, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez por 
doença. Os valores das contribuições mensais são calculados com base nos salários dos empregados, cujo montante em 
2018, registrado como despesas é de R$ 80 (R$ 68 em 2017).

Previdência Privada
Para os planos de suplementação de aposentadoria, previdência privada, a entidade possui convênio com o Fundo 
de pensão VALIA. A Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA é uma entidade fechada de previdência 
complementar, sem fins lucrativos e de personalidade própria, instituída em 1973, tendo por finalidade suplementar 
benefícios previdenciários aos empregados da Vale, de suas coligadas e de outras que venham a participar dos planos por ela 
administrados. A entidade, junto à Vale e empresas do grupo, é patrocinadora da VALIA no plano de Contribuição Definida - Valiaprev.
As contribuições ao plano Valiaprev apresentam-se como segue:

• Empregados:
a) Contribuição ordinária participantes (empregado) - destina-se à acumulação dos recursos necessários 
à concessão dos benefícios de renda, cujo percentual mínimo de participação é de 1% do salário participação; e
b) Contribuição extraordinária - pode ser realizado em qualquer tempo, a critério do empregado.
• Patrocinadoras:
a) Contribuição ordinária patrocinadora – destina-se à acumulação dos recursos necessários à concessão dos 
benefícios de renda. É idêntica à contribuição dos participantes e limita-se a 9% dos seus salários de participação;
b) Contribuição normal - para o custeio do plano de risco e das despesas administrativas, fixadas pelo atuário por 
ocasião da elaboração das avaliações atuariais;
c) Contribuição extraordinária - pode ser realizada em qualquer tempo, a critério da entidade; e
d) Contribuição especial - destinada a cobrir qualquer compromisso especial porventura existente.
O plano foi constituído sob a forma de contribuição definida e, portanto, não há riscos atuariais e/ou compromissos 
adicionais que possam ser atribuídos à entidade.
Durante o exercício de 2018, a entidade registrou como Despesas com Planos de Previdência Complementar 
as contribuições no montante de R$ 766 (R$ 617 em 2017).

(4.139)

6.653 

(4.082)

10.879

Receitas Financeiras 
Receitas de Aplicações Financeiras
Juros e multa

Despesas com impostos sobre Aplicações Financeiras
Juros e multa

8.979

(1.416)

12.761

(3.923)

1.813

(2.723) 

2.200

(159)

10.792 14.961

19. Resultado Finaceiro Líquido

TOTAL

SUBTOTAL

Exercícios

2018 2017

SUBTOTAL

21. Controle Gerencial - Segregação das Despesas com Eventos ( em R$ Mil)

RN ANS nº 322/2013 e alterações, item 7.1 (e) instituiu o registro auxiliar analítico de segregação das despesas com eventos em 
consultas, exames, internações, terapias, outros atendimentos ambulatoriais e demais despesas assistenciais.

Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido - 
Planos Coletivos por Adesão Pós Lei. Total geral faz 
cruzamento com o somatório das seguintes contas: 
41111104.

Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido 
- Planos Coletivos por Adesão antes da Lei. 
Total geral faz cruzamento com o somatório das 
seguintes contas: 41111103.

Consulta
Médica

Outros
Atendimentos

Demais
Despesas 

Exames

Terapias

Internações

TOTAL

Rede
Contratada TOTAL

31.787

150.886

7.382

3.761

16.618

20.245

31.787

150.886

7.382

3.761

16.618

20.245

230.679 230.679

Rede
Contratada TOTAL

Consulta
Médica

Outros
Atendimentos

Demais
Despesas 

Exames

Terapias

Internações

TOTAL

12.892

52.403

3.006

862

6.374

10.307

12.892

52.403

3.006

862

6.374

10.307

85.844 85.844

22. Conciliação da Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Resultado Líquido
Ajustes para Conciliação do Resultado Líquido com
a Geração de Caixa das Atividades Operacionais:
Depreciações/Amortizações
Provisões Técnicas - PEONA
Provisão (Reversão) Contingência
Provisões para Perdas sobre Créditos
Perdas de Recebíveis
Reversão Provisões para Perdas sobre Créditos
Resultado Líquido Ajustado 
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais
Aplicações 
Crédito de Operações com Planos de Assistência à Saúde
Crédito Oper. Assistência Saúde Não Relaç. Plano da Operadora
Bens e Títulos a Receber
Despesas Antecipadas
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo
Depósitos Judiciais e Fiscais
Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
Débitos de Operações de Assistência Saúde
Tributos e Contribuições a Recolher

2018 2017

Conforme determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as operadoras de plano de saúde devem apresentar 
a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método direto. 
A legislação vigente determina à entidade que apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método direto destaque a 
conciliação do resultado líquido na demonstração do fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais.

5.668

28.995

34.663
(29.036)

(3.984)

636
(327)
26.693

(26.023)
(2.642)
(155)
1.007
(14)
3
1.212

(5.321)
(14)
(99)

1.993

6.363

7.035

13.398
(21.976)

9.682

574
2.946
1.194

8.679
(4.134)

1.980
(19)
150
(28.631)

9.799
50
(215)

1.580
740
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Responsabilidades da Administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com  
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da 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, estejam 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 inf luenciar, 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 nas 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 uma 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.

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.

Belo Horizonte, 01 de março de 2018.

GRUNITZKY - AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-PR Nº 4552/O-5 S/RJ

RICARDO LUIZ MARTINS
CRC-RS Nº 036.460/O-8 T/PR S/RJ

Ilmos. Srs. Administradores, Diretores, Conselheiros e Associados do PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO 
APOSENTADO DA VALE 
Rio de Janeiro - RJ

Introdução

Fomos contratados com o objetivo de aplicar procedimentos de asseguração limitada para atestar a adequação 
e fidedignidade das informações referentes às despesas com os programas para promoção da saúde e prevenção de riscos e 
doenças, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Essas informações foram preparadas sob 
a responsabilidade da entidade.

Nossa responsabilidade é a de emitir um relatório de asseguração limitada sobre essas informações, conforme previsto no 
inciso I, do artigo 7º, da Instrução Normativa Conjunta nº 7, de 23 de novembro de 2012, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS.

Procedimentos de Asseguração Limitada

Os procedimentos de asseguração limitada foram realizados de acordo com a NBC TA ESTRUTURA CONCEITUAL -“Estrutura 
Conceitual para Trabalhos de Asseguração” e NBC TO 3000- “Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão”, 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Os procedimentos de asseguração limitada compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos considerando a relevância 
e o volume de informações; (b) a verificação dos valores referentes às despesas contabilizadas com programas para 
promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças; e (c) a verificação da documentação comprobatória dos gastos do 
programa cadastrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Critérios de Elaboração das Informações e Limitações

Nosso trabalho teve como objetivo a aplicação de procedimentos de asseguração limitada para atestar a adequação 
e fidedignidade das informações referentes às despesas com os programas para promoção da saúde e prevenção de riscos 
e doenças do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, conforme valores e detalhamento das despesas a seguir:

O presente relatório decorre da aplicação dos procedimentos estabelecidos pelas normas de auditoria independente, bem 
como de outros procedimentos de revisão que julgamos necessários, nas circunstâncias. 

Essa revisão foi efetuada, substancialmente por meio de indagação e discussão com os administradores responsáveis 
pelas áreas contábil, f inanceira e operacional da entidade, bem como testes de verificação e inspeção de documentação 
comprobatória ou outras evidências obtidas no curso dos trabalhos. 

A aplicação dos procedimentos descritos não significa que seja possível identificar eventuais informações e ocorrências que 
tenham sido deliberadamente ocultadas pela administração da entidade. 

Contudo, o trabalho foi conduzido com observância às normas profissionais do auditor independente estabelecidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade. 

Dessa forma, nossas verificações não devem ser tomadas como garantia da inexistência de erros (incorreções não 
intencionais) ou irregularidades (erros intencionais ou fraudes). 

Por se tratar de uma revisão limitada de informações, os procedimentos aplicados não representam um estudo específico 
para avaliar a eficácia do sistema de controle interno da entidade e não têm o propósito de expressar uma opinião sobre as 
demonstrações contábeis apresentadas pela entidade e nem sobre outras informações complementares requeridas pela 

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO LIMITADA
DOS AUDITORES INDEPENDENTES
(Relatório Circunstanciado sobre o Programa de 
Promoção da Saúde e Prevenção
de Riscos e Doenças)

Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS. 
Consequentemente, não estamos expressando opinião quanto à suficiência dos procedimentos descritos neste relatório 
em relação a quaisquer outros propósitos. 

A responsabilidade pela implantação e manutenção de um sistema de controles internos que atenda às necessidades da 
entidade e propicie a adequada apuração de suas obrigações é da administração da entidade. 

O presente relatório se restringe às informações e resultados dos testes seletivos, obtidos durante o curso dos trabalhos 
executados, cuja abrangência foi mencionada anteriormente.

Conclusão

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhuma modificação relevante que deva ser feita, nos registros 
contábeis referentes às despesas com os programas para promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, referentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, para que não estejam de acordo com as determinações da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar.

Outras Responsabilidades de Informação e Usuários Previstos

O presente relatório destina-se exclusivamente ao uso e informação da administração da entidade e da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, não sendo destinado a uso, nem podendo ser utilizado por outras partes que não tenham familiaridade 
com as normas relacionadas ao programa para promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, cabendo observar 
que a avaliação histórica da eficácia dos controles internos relacionados com essa atividade não é relevante para períodos 
futuros, devido ao risco dos controles internos se tornarem insuficientes, em decorrência de mudanças de condições ou da 
eventual diminuição do grau de cumprimento das diretrizes e procedimentos.

Belo Horizonte, 01 de março de 2019.

GRUNITZKY - AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-PR Nº 4552/O-5 S/RS

RICARDO LUIZ MARTINS
CRC-RS Nº 036.460/O-8 T/PR S/RS

Os membros do Conselho Fiscal da PASA – Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale, no uso de suas atribuições, 
reunindo-se nesta data para proceder à análise das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018, composta do Balanço 
Patrimonial, Demonstrações do Resultado, do Fluxo de Caixa, das Mutações do Patrimônio Líquido e respectivas Notas 
Explicativas, após verificação da referida documentação, bem como do Relatório dos Auditores Independentes sobre 
as Demonstrações Contábeis, emitido em 01 de março de 2019 pelos Auditores Independentes Grunitzky - Auditores 
Independentes S/S, resolvem manifestar-se pela sua aprovação.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2019.

MARCOS LEWIN 
PRESIDENTE SUPLENTE

MARCO ANTONIO DE FREITAS
VICE-PRESIDENTE

ELIEL FONTES BEZERRA
CONSELHEIRO

No dia 20 de março de 2019, às 11h00, foi realizada reunião ordinária do Conselho Deliberativo da PASA – PLANO DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE, associação inscrita no CNPJ sob o nº 39.419.809/0001-98, na sala de 
reuniões localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 3131, 10º andar, Cidade Nova, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
presentes os membros do Conselho Deliberativo Maria Helena Tauhata, Rogério da Cunha Abaurre, Luís Francisco 
Ferreira, João Batista Sá Marques, Aldo Lima Ferreira, Esdras Domingos de Abreu, e o Presidente do Conselho Novarck 
Silva de Oliveira. Participaram da reunião como convidados, o Diretor Presidente, Ricardo Gruba Pereira, o Diretor Jurídico 
Administrativo e Financeiro Bruno Camara Meira, o Gerente  Contábil Financeiro Gilson da Silva Brazil e a Gerente Jurídico 
Elaine Gonçalves Vianna. 

Abertura da sessão e verificação do quórum: tendo em vista a existência dos presentes e a formação de quórum, 
foi iniciada a reunião com a leitura e aprovação da Ata da 42ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo. Após, foi 
aberta à deliberação quanto ao item da pauta.

Demonstrações financeiras e relatório de atividades do Exercício de 2018: O Conselho Deliberativo, no 
uso de suas atribuições e, considerando o Relatório de Atividades e Demonstrações Contábeis composta do Balanço 
Patrimonial, Demonstrações do Resultado, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido e respectivas Notas 
Explicativas, relativos ao exercício fundo em 31/dez./2018, apresentados pela Diretoria Executiva do PASA; o relatório 
favorável da Grunitzky – Auditores Independentes S/S de 01/mar./2019; o parecer favorável do Conselho Fiscal, de 
19/mar./2019; aprovam, por unanimidade, a citada documentação relativa ao exercício de 2018.
Não havendo mais nada a acrescentar foi encerrada a reunião.

NOVARCK SILVA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

ALDO LIMA FERREIRA
CONSELHEIRO

ESDRAS DOMINGOS DE ABREU
CONSELHEIRO

LUÍS FRANCISCO FERREIRA
CONSELHEIRO

MARIA HELENA TAUHATA
CONSELHEIRA

ROGÉRIO DA CUNHA ABAURRE
CONSELHEIRO

JOÃO BATISTA SÁ MARQUES
SECRETÁRIO

RICARDO GRUBA PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

BRUNO CAMARA MEIRA
DIRETOR JURÍDICO ADMINISTRATIVO E 

FINANCEIRO

GILSON DA SILVA BRAZIL
GERENTE CONTÁBIL E FINANCEIRO

ELAINE GONÇALVES VIANNA
GERENTE JURÍDICO

RICARDO GRUBA PEREIRA - DIRETOR PRESIDENTE (CPF: 035.347.847-40)
BRUNO CAMARA MEIRA - DIRETOR EXECUTIVO (CPF: 045.475.127-36)

ALESSANDRO GARCIA DOS SANTOS - CONTADOR (CRC - RJ N º 104457/0-8)

ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO
DA PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO 
APOSENTADO DA VALE REALIZADA EM 20 DE 
MARÇO DE 2019.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

(1.1) Conforme contrato de prestação de serviços celebrado com V.Sas., a sede dessa entidade foi visitada no período de 
a 25/fev./2019 até 01/mar./2019, para a realização dos trabalhos profissionais de auditoria independente.

(1.2) Nossos trabalhos foram efetuados para a data-base de 31/dez./2018, mediante a aplicação de procedimentos 
técnicos reconhecidos para a sua atividade, objetivando a avaliação dos controles internos, compreendendo exames 
desenvolvidos pelo sistema de amostragem dos livros, documentos e operações, de acordo com as normas de auditoria 
aplicáveis no Brasil, regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar e outros procedimentos julgados 
necessários às circunstâncias. 

Os procedimentos aplicados não representam um estudo específico sobre os controles internos, também podem não 
revelar todas as deficiências de controle interno da entidade e não têm o propósito de expressar uma opinião sobre  os 
mesmos.

(1.3) Em complementação aos trabalhos, procedemos ao exame das demonstrações contábeis do exercício findo em 
31/dez./2018, compreendendo o balanço patrimonial, as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos f luxos de caixa.

(1.4) Em decorrência dos exames efetuados e visando a atender as disposições contratuais e regulamentares, estamos 
emitindo o presente relatório e nossas observações.

(1.5) Nosso relatório destina-se ao uso exclusivo dos administradores dessa entidade e órgão regulador, não devendo ser 
utilizado para quaisquer outras finalidades. 

2. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE O EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31/DEZ./2018

(2.1) INSUFICIÊNCIA DE PLA EM RELAÇÃO À MARGEM DE SOLVÊNCIA

Ident i f i c amo s qu e o PL A - Pat r imônio L íqu ido Aju s t ado da ent idade e s t á insu f ic iente em re laç ão
à margem de s o lvênc ia .  Lembramos que a insuficiência é sobre os saldos patrimoniais para a data de dezembro de 
2018, o percentual exigido é 70,52% A margem de solvência aumenta percentualmente a cada mês (0,61%), até chegar 
em 100% em 2022 (100% em Dez./2018 é R$ 103.803.687,97), conforme Anexo VIII da RN ANS nº 209/09.
Recomendamos tomar as medidas de saneamento para a sua adequação, visando o cumprimento das normas 
regulamentares da ANS, evitando possíveis sanções do órgão regulador.

(2.2) PROVISÕES DE EVENTOS A LIQUIDAR AO SUS

O montante contabilizado referente à provisão de ressarcimento ao SUS está conforme ao demonstrado no extrato extraído 
do site da ANS. A RN ANS nº 418/16, anexo I, Normais Gerais, item 4, define que o simples registro contábil não constitui 
elemento suficientemente comprobatório, devendo a escrituração ser fundamentada em documentação hábil. Dessa 
f o r ma, s e f a z ne ce s s ár io um cont ro le gerenc ia l  anal í t i co de s te s va lo re s ,  p o s s ib i l i t ando, a qualqu er momento, 
a ident i f i c aç ão e comp o s iç ão do s mont ante s cont ab i l i z ado s .
Recomendamos envidar esforços no sentido de elaborar os controles por ABI, GRU´s e parcelamentos contendo os valores 
históricos individualizados e as respectivas atualizações e números de parcelas quando couber.

(2.3) CONTROLES GERENCIAIS

Procedemos à análise dos controles internos existentes na contabilidade, sobre os mesmos, temos a comentar:

PEL_25 – Registro Auxiliar de Eventos Conhecidos

• A operadora apura os custos do serviço próprio e rateia pelos beneficiários que foram atendidos em sua clínica, 
porém tais informações ainda não estão sendo informadas no controle auxiliar;

• A operadora ainda não realiza a inclusão dos eventos de ressarcimento ao SUS no controle auxiliar no momento do 
recebimento dos Ofícios de Avisos de Beneficiários Identificados - ABI.

Devido à falta das informações acima, há uma diferença de aproximadamente, 1,5 milhões, entre controle auxiliar
e registros contábeis do período. Recomendamos revisar os itens acima citados, a fim de regularizar tais situações 
apresentadas nos registros auxiliares, a fim de evitar quaisquer questionamentos por parte do órgão regulador.

(2.4) CONTINGÊNCIA

A entidade recebeu o Auto de Infração de ISS (Imposto sobre Serviços) nº 101.017, datado de 18/ago./2006, no valor 
original de R$ 2.094.672,02, em função do não recolhimento de ISS sobre as receitas de planos de saúde durante 
o período de janeiro de 2001 a dezembro de 2005. O montante atualizado do valor de ISS soma R$ 27.319.359,29, segundo
o prognóstico da assessoria jurídica é de perda possível, haja vista, no seu entendimento, a prescrição do débito.

Em 2018 a operadora provisionou somente o ISS em sua contabilidade, porém o montante provisionado não incluiu 
os honorários de sucumbência valor de R$ 2.731.935,93, que também foi depositado judicialmente. Assunto este 
mencionado em parágrafo de ênfase do nosso relatório de opinião.

Belo Horizonte, 01 de março de 2018.

GRUNITZKY - AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-PR Nº 4552/O-5 S/RJ

RICARDO LUIZ MARTINS
Contador CRC-RS Nº 036.460/O-8 T/PR S/RJ

Aos Administradores, Diretores, Conselheiros e Associados do PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO 
APOSENTADO DA VALE
Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dez. de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos f luxos 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 PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA 
VALE em 31 de dez. de 2018, o desempenho de suas operações e os seus f luxos 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.

Ênfase

Chamamos à atenção para o item (B) da Nota Explicativa nº 12.2 das demonstrações contábeis, que descreve a incerteza 
relacionada à provisão dos honorários de sucumbência referente ao processo de impugnação do auto de infração de 
Imposto Sobre Serviço. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor

A administração da entidade é responsável por essas outras informações obtidas até a data deste relatório, 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 
o 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 obtido antes da 
data deste relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2018
(Relatório Circunstanciado sobre o Exame das
Demonstrações Contábeis do Exercício
findo em 31/dez./2018) 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Débitos Diversos 
Caixa Líquido das Atividades  Operacionais
Atividades de Investimentos      
Saldo Caixa Inicial 
Saldo Caixa Final 
Numerário em Trânsito     

        Total Disponibilidade 

1.643

2.278

1.643
3
3
2.275

1.450
1.104

2.345

1.104
3
3
2.342
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BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Milhares Reais )

Ilmos. Srs. Diretores e Cotistas da BRX CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Opinião: Examinamos as demonstrações 
contábeis da BRX Corretora de Câmbio Ltda. (“Corretora”), as quais compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro 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 correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BRX Corretora de Câmbio Ltda. 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 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 Corretora, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais 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: As Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, 
apresentadas para fins de comparação por força das normas emanadas do Banco Central do Brasil, foram anteriormente 
por nós auditadas de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório em 21 de março 
de 2018, que não conteve nenhuma modificação. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório do auditor. A administração da Corretora é responsável por essas outras informações que compreendem o Rela-
tório 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 demonstra-
ções 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 é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Corretora 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 Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 

alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Corretora 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 demonstra-
ções 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: a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos; e 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. 
b) 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 Corretora. c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. d) Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em rela-
ção a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Corretora. 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 Corretora a não mais se manter em continuidade operacional. e) 
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, 27 de março de 2019.

AUDIPEC - AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S. - CRC RJ-N° 0202
Alexandre de Castro Mello - Contador CRC-RJ N° 068.302/O-1

Av.Presidente Vargas,
n° 309 - 18° andar - Centro 

 Rio de Janeiro/RJ

BRX CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ 17.904.906/0001 - 33

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Diretor Financeiro: LUIZ CARLOS FARIA JULIO - CPF 002.423.397-86 - Diretor Administrativo: ANA CARLA IGLESIAS PASSARELLI  - CPF: 037.662.547-31 - Contador: REINALDO DANTAS - CRC 1SP 110330/O6

NOTA 1 -  CONTEXTO OPERACIONAL: A BRX Corretora de Câmbio LTDA., 
denominada “Corretora”, foi constituída em 01 de Outubro de 2012, sendo auto-
rizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil em 20 de março de 2013, iniciou 
suas atividades em 10 de junho de 2013 e tem por objetivo social a intermedia-
ção nas operações de câmbio e a realização, dentro dos limites e condições 
estabelecidos pela legislação vigente, de operações de câmbio com clientes e 
demais atividades permitidas às sociedades corretoras de câmbio, conforme dis-
posições legais e regulamentares emanadas principalmente do Banco Central 
do Brasil (BACEN). NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições do Sistema 
Financeiro Nacional, emanadas das normas e instruções do Banco Central do 
Brasil e em consonância com o COSIF – Plano Contábil das Instituições do Sis-
tema Financeiro Nacional. Com relação às normas emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamento Contábeis – CPC, relacionadas ao processo de convergência às 
normas internacionais de contabilidade, foram adotados para fins de elaboração 
e divulgação das demonstrações contábeis apenas os pronunciamentos aprova-
dos pelo Banco Central do Brasil, sendo as principais alterações introduzidas e 
que impactaram as demonstrações contábeis: a substituição da Demonstração 
das Origens e Aplicações de Recursos pela Demonstração do Fluxo de Caixa 
(CPC 03 – Fluxo de Caixa); o novo critério para registro de Reserva de Capital; a 
obrigatoriedade de destinar o lucro apurado em cada exercício, seja através da 
distribuição de dividendos ou da constituição de Reserva de Lucros; e a aprova-
ção dos CPC’s: 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos; 05 – Divulgações 
sobre Partes Relacionadas; 25 – Provisão e Passivo e Ativo Contingentes; 24 
– Eventos Subsequentes, 23 – Políticas Contábeis, Mudança de estimativa e 
Retificação de Erro; e 10 – Pagamento Baseado em Ações. Estas informações 
contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31 de janeiro de 2019. 
NOTA 3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS: a) Caixa e equivalentes 
de caixa: São representados por disponibilidades à vista, em moeda nacional e 
estrangeiras, cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja 
igual ao inferior a 90 dias. b) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: São 
apresentadas pelo valor de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até 
as datas das demonstrações contábeis. c) Demais ativos circulantes e rea-
lizáveis a longo prazo: São apresentados pelo valor de realização, incluindo 
quando aplicável, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos 
até a data do balanço. d) Permanente: Imobilizado de uso: São registrados pelo 
custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base 
em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens segundo 
parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 20% ao 
ano para “Sistema de processamento de dados e sistema de transporte” e, de 
10% ao ano para as demais contas. Ativo Intangível: Corresponde aos direitos 
adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção 
das atividades da Corretora ou exercidos com tal finalidade, e aqueles com vida 
útil definida são amortizados linearmente durante o período estimado do bene-
fício econômico do bem. e) Passivos circulantes e exigíveis a longo prazo: 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas até a data dos balanços. f) Provisões: Uma provisão é reconhecida 
no balanço quando a Corretora possui uma obrigação legal constituída como 
resultado de um evento passado onde é provável que um recurso econômico seja 
requerido para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem mensuráveis 
com suficientes segurança. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. g) Provisão para Imposto de Renda 
e Contribuição Social: A provisão para o imposto de renda é constituída à alí-
quota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros 
que excederem R$ 240 no ano. A provisão para contribuição social está sendo 
calculada à alíquota de 20% a partir de setembro de 2015, com base na Lei nº 
13.169/2015, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. h) 
Contingências: Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado 
na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda 
de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recur-
sos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos contingentes são reconhecidos 
quando a administração possui total controle da situação ou quando há garantias 
reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. 
i) Apuração de resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regi-
me de competência. NOTA 4 – DISPONIBILIDADES: As disponibilidades estão 
assim representadas: 
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 31.12.2018 31.12.2017
Caixa 1.746 1.127
Depósitos Bancários 62 695
Bancos - Depósito em Moeda Estrangeira (Nota 4.a) 102 158
Disponibilidades em Moeda Estrangeira (Nota 4.b) 1.059 1.306

Aplicações em Depósitos de Poupança 35 10
Total 3.004  3.296

NOTA 4.a – Registra os recursos em moedas estrangeiras, mantidos em contas 
de movimento, em bancos autorizados a operar em câmbio no País. NOTA 4.b – 
Registra os recursos em espécie aplicados em moedas estrangeiras.
NOTA 5 – OUTROS CRÉDITOS: 
Estão representadas por:
Carteira de Câmbio: 31.12.2018 31.12.2017
Cambio Comprado a Liquidar    662 -
Direitos sobre Venda de Câmbio – Interbancário 
para Liquidação Pronta 1.335 917
Adiantamentos em moeda nacional (14) (25)

Total 1.983 892
Rendas a Receber
Corretagem da Câmbio a Receber 10 42

Total 10 42
Diversos:
Adiantamentos e Antecipações Salariais 1 -
Impostos e Contribuições a Compensar 17 61

Total 18 61
Total Geral 2.011 995 

NOTA 6 – ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente está assim representado:
Imobilizado de Uso: 31.12.2018 31.12.2017
Instalações 45 45
Móveis e Equipamentos de Uso 42 42
Outros – Sistemas de Comunicação e 
Processamento de Dados 66 66
(-) Depreciações   (78)   (56)
A - Total do Imobilizado de Uso 75 97
Intangível:
Licença de Uso  -  2
(-) Depreciação - (2)
B - Total do Intangível - -

Total do Ativo Permanente (A + B) 75 97
NOTA 7 - OUTRAS OBRIGAÇÕES: Estão representadas por:
Carteira de Câmbio: 31.12.2018 31.12.2017
Câmbio Vendido a Liquidar 1.339 921
Obrigações por Compras de Câmbio 660 -
Obrigações por Vendas Realizadas 88 173

Total 2.087 1.094
Fiscais e Previdenciárias:
Imposto de Renda s/ Lucro Líquido 3 -
Contribuição Social s/ Lucro Líquido 6 -
Impostos e Contribuições a Recolher 131 172

Total 140 172
Diversas:
Despesa de Pessoal 22 41
Outras despesas administrativas 513 707
Despesas com Correspondentes Cambiais 22 23
Credores numerários de correspondentes 
cambiais 177 483
Credores Diversos – Outros 162 191

Total 896 1.445
Total Geral 3.123 2.711 

NOTA 8 – PARTES RELACIONADAS: De acordo com o Pronunciamento Téc-
nico CPC 5- Divulgação sobre Partes Relacionadas enquadram-se nesse con-
ceito as operações e negócios realizados com contraparte ligada à Corretora. As 
transações com partes relacionadas são realizadas pela Corretora em condições 
usuais de mercado e, portanto, não geram qualquer benefício indevido às suas 
contrapartes ou prejuízos à instituição. Conforme os conceitos definidos no re-
ferido pronunciamento do CPC, a Corretora possui como partes relacionadas: 
seus cotistas controladores, membros da família, pessoal-chave da administração 
e empresas ligadas. As transações mantidas com partes relacionadas são em 
suma as seguintes:
Descrição 2018

Qtd Valor – R$
Operações de Compra de Moeda Estrangeira 7 106
Controlador e membros da família 4 48
Pessoa jurídica com influência significativa 3 59
Operações de Venda de Moeda Estrangeira 21 223
Controlador e membros da família 21 223
NOTA 9 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO: NOTA 9.1 – Capital Social: O Capital Social 
de R$ 1.600, está representado por 1.600.000 quotas, no valor nominal de R$ 

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado)

1,00 (um real) cada uma. Totalmente subscrito e integralizado por cotistas domi-
ciliados no país. NOTA 9.2 – Reservas de Lucros: As reservas de lucros são des-
tinadas no final do exercício social. Em 31 de dezembro de 2018 foi destinado o 
saldo de lucros acumulados para reservas especiais de lucros no montante de R$ 
300 (R$ 50 em 2017), ficando a conta com saldo de R$ 350. Em 31 de dezembro 
de 2018 tem saldo de reservas legais no montante de R$ 28, referente a exercí-
cios anteriores a 2017. NOTA 10 – OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E 
OPERACIONAIS: No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, as despesas 
com correspondentes cambiais foram registradas em Outras Despesas Adminis-
trativas no montante de R$ 3.177. E, no exercício findo em 31 de dezembro de 
2017, foi registrado em Outras Despesas Operacionais no montante de R$ 4.515. 
NOTA 11 – GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL: Conforme Reso-
lução do Banco Central do Brasil nº 4.557/17, a Corretora dispõe de estrutura de 
gerenciamento do risco operacional, adequada ao seu porte e compatível com a 
atividade de intermediação em operações de câmbio e atuação no mercado de 
câmbio de taxas flutuantes, proporcional à natureza e a complexidade dos seus 
produtos, serviços, atividades, processos e sistemas informatizados. O relatório 
de gerenciamento do Risco Operacional está à disposição dos interessados na 
sede da Corretora. NOTA 12 – GERENCIAMENTO DO RISCO DE MERCA-
DO: O risco de mercado está ligado à possibilidade de perda por oscilação nas 
taxas de moedas estrangeiras, mas a estrutura de gerenciamento controla esta 
exposição, mantendo-a diariamente, em níveis mínimos, conforme limites es-
tabelecidos pelo Banco Central do Brasil e parâmetros definidos pela Diretoria 
Executiva. Dessa forma, a estrutura de gerenciamento do risco de mercado da 
Corretora está apta a avaliar e monitorar os riscos associados garantindo efici-
ência na gestão desses riscos, controlando ainda, a parcela RWACAM referente 
ao risco das exposições em ouro, em moeda estrangeira e em ativos e passivos 
sujeitos à variação cambial. O relatório de políticas de risco de mercado está à 
disposição dos interessados na sede da Corretora.  NOTA 13 – GERENCIA-
MENTO DO RISCO DE CRÉDITO: Conforme disposto na Resolução do Banco 
Central do Brasil nº 4.557/2017, a exposição ao risco de crédito está ligada a 
possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, por deter-
minada contraparte, de obrigações relativas à liquidação de operações de crédito, 
títulos, valores mobiliários ou instrumentos financeiros derivativos. A Corretora 
não realiza quaisquer operações de crédito, com títulos, valores mobiliários ou 
instrumentos financeiros públicos ou privados. Como instrumentos mitigadores 
a instituição, além de atuar de forma conservadora, respeita rigorosamente os 
limites operacionais, de diversificação e de concentração máximos estabelecidos 
pelo Banco Central do Brasil. Não foram registradas no período perdas decor-
rentes de eventos relacionados a risco de crédito. O resumo da descrição da es-
trutura e o relatório de gerenciamento do risco de crédito estão à disposição dos 
interessados na sede da Corretora.  NOTA 14 – GERENCIAMENTO DO RISCO 
DE LIQUIDEZ: O risco de liquidez está em conformidade com a Resolução do 
Banco Central do Brasil nº 4.557/2017 que estabelece a necessidade de manu-
tenção de seus sistemas condizentes com as posições assumidas em todas as 
operações praticadas no mercado financeiro e de capitais, de modo a evidenciar 
o risco de liquidez decorrente dessas exposições. A abordagem da Corretora na 
administração do risco de liquidez é conservadora e tem como premissa garantir 
a liquidez suficiente para cumprir as obrigações assumidas. NOTA 15 – ESTRU-
TURA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL: A Corretora está implementando a 
estrutura de gerenciamento de Capital conforme determinado pela Resolução nº 
4.557/2017. A Corretora atua de forma conservadora, respeitando rigorosamente 
os limites de diversificação e concentração máximos estabelecidos pelo Banco 
Central do Brasil, não realizando quaisquer operações de crédito, com títulos, 
valores mobiliários ou instrumentos financeiros derivativos. O monitoramento e o 
controle do nível adequado de capital da Corretora, a avaliação da necessidade 
de capital para cobertura da exposição aos riscos e o planejamento de metas 
e necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos estão funda-
mentados no Plano de Negócios. NOTA 16 – OUVIDORIA (0800-770-5422) A 
Corretora, de acordo com a Resolução nº 4.433/15, implementou uma estrutura 
de ouvidoria, de conhecimento público e de todos os funcionários. 

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Rio de Janeiro, de 27 de março de 2019. Prezados Senhores, Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da BRX Corretora de Câmbio Ltda, 
submete à apreciação de V.S.ª, o Relatório de Administração e as correspondentes demonstrações contábeis, acompanhadas pelas Notas Explicativas e do Re-
latório dos Auditores Independentes, referente ao período compreendido entre    a 01 de julho à 31 de dezembro de 2018. Desempenho Econômico-Financeiro: A 
BRX Corretora de Câmbio Ltda, iniciou as atividades em 10 de junho de 2013, realizando suas operações em moeda estrangeira e atuando com aprimoramento dos 
recursos humanos e tecnológicos com foco na divulgação da Corretora. Com 05 (cinco) anos em operação, a BRX Corretora vem conquistando vários parceiros e 
apresentando resultados satisfatórios, ampliando a realização de operações através de “Correspondentes Cambiais”, alavancando negócios e incrementando sua 
participação no mercado. Apesar do percentual significativo de nossa atividade ter seu pilar embasado nas operações voltadas para o turismo receptivo e emissivo, 
já apresentamos um crescimento na área do mercado comercial em naturezas diversas, com bastante ênfase no atendimento a clientes já tradicionais das Agências 
de Turismo que originaram esta Corretora. Faz parte da nossa meta, a expansão ocorrida e com isso realizamos um aumento no quadro funcional no intuito de 
prospectarmos mais Clientes e ampliarmos as possibilidades de operações que nos foram autorizadas pelo Órgão Oficial. Priorizamos o aprimoramento dos Con-
troles Internos, Políticas e Procedimentos, visando atender as recomendações do Banco Central do Brasil. Atenciosamente, Ana Carla Iglesias Passarelli - Diretor 
Administrativo

ATIVO Nota 31.12.2018 31.12.2017

Circulante 5.026 4.305 
Disponibilidades 4 2.969 3.286 
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 35 10 
Aplicações em Depósitos de Poupança 35 10 

Outros Créditos 5 2.010 995 
Carteira de Câmbio 1.983 892 
Rendas a Receber 10 42 
Diversos 17 61 

Outros Valores e Bens 12 14 
Despesas Antecipadas 12 14 

Permanente 6 75 97 
Imobilizado de Uso 75 97 
Outras Imobilizações de Uso 153 153 
(Depreciações Acumuladas) (78) (56)

Intangível - -
Ativos Intangíveis - 2 
(Amortização Acumulada) - (2)

TOTAL DO ATIVO 5.101 4.402 

PASSIVO Nota 31.12.2018 31.12.2017
Circulante 3.123 2.724 
Relações Interdependências - 13 
Recursos em Trânsito de Terceiros - 13 

Outras Obrigações 7 3.123 2.711 
Câmbio 2.087 1.094 
Fiscais e Previdenciárias 140 172 
Diversas 896 1.445 

Patrimônio Líquido 1.978 1.678 
Capital 8 1.600 1.600 
De Domiciliados no País 1.600 1.600 

Reserva de Lucros 378 78 
TOTAL DO PASSIVO 5.101 4.402 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 2° SEMESTRE DE 2018 E DE 31 
DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Milhares Reais )

D I S C R I M I N A Ç Ã O Nota
2° SEM/ 

2018
31.12. 
2018

31.12. 
2017

Receitas da Intermediação Financeira 4.327 9.513 11.472 
Resultado de Operações com  
Títulos e Valores Mobiliários - 1 3 
Resultado de Operações de Câmbio 4.327 9.512 11.469 
Resultado Bruto da Intermediação 
Financeira 4.327 9.513 11.472 
Outras Receitas / Despesas 
Operacionais (4.131) (8.980) (11.389)
Receitas de Prestação de Serviços 277 802 821 
Despesas de Pessoal (401) (823) (1.455)
Outras Despesas Administrativas 10 (3.768) (8.397) (1.461)
Despesas Tributárias (271) (615) (750)
Outras Receitas Operacionais 35 78 138 
Outras Despesas Operacionais (3) (25) (8.682)

Resultado Operacional 196 533 83 
Resultado Não Operacional (3) (3) -
Resultado  Antes  
da Tributação s/ o Lucro 193 530 83 
Imposto de Renda e  
Contrib.Social s/Lucro (73) (230) (33)
Imposto de Renda (34) (119) (14)
Contribuição Social d/Lucro (39) (111) (19)

Lucro Líquido do Período 120 300 50 
Número de Cotas: 1.600.000 1.600.000 1.600.000 
Lucro Líquido p/Lote de Mil Cotas: 74,97 187,19 31,26 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO 2° SEMESTRE DE 201 E DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Milhares Reais )

E V E N T O S
CAPITAL 

REALIZADO
RESERVA 

LEGAL
OUTRAS  

RESERVAS
LUCROS OU  

PREJUÍZOS ACUMULADOS
TOTAL 
 2018

TOTAL 
2017

Saldo em 30 de Junho de 2018 1.600 28 50 180 1.858 1.632 
Lucro Líquido do Período - - - 120 120 46 
Constituição de Reservas - - 300 (300) - -
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 1.600 28 350 - 1.978 1.678 
Mutações no Período - - 300 (180) 120 46 
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 1.600 28 50 - 1.678 1.628 
Lucro Líquido do Exercício - - - 300 300 50 
Constituição de Reserva - - 300 (300) - -
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 1.600 28 350 - 1.978 1.678 
Mutações no Período - - 300 - 300 50 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DO 2° SEMESTRE DE 2018 E 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Milhares Reais )

D I S C R I M I N A Ç Ã O
2° SEM/

2018
31.12.
2018

31.12.
2017

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Período 120 300 50 
Mais: Depreciação E Amortização 11 22 16 
(Aumento)/Redução Aplicações Interfinanceiras 
De Liquidez - - 58 
(Aumento)/Redução de Outros Créditos (540) (1.015) 580 
(Aumento)/Redução de Outros Valores e Bens 2 2 -
Aumento/(Redução) em Relações Interdependências - (13) 13 
Aumento/(Redução) de Obrigações Por Empréstimo - - (1)
Aumento/(Redução) De Outras Obrigações (169) 412 (572)

Caixa Líquido Gerado/Consumido em 
Atividades Operacionais (576) (292) 144 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Pagamento Pela Compra de Imobilizado e Intangível - - (14)
Caixa Líquido Gerado/Consumido em 
Atividades de Investimento - - (14)
Aumento/ Redução no Caixa e Equivalentes 
de Caixa (576) (292) 130 
Modificações em Disponibilidades Líquidas

Início do Período 3.580 3.296 3.166 
Fim do Período 3.004 3.004 3.296 

Aumento/ Redução no  
Caixa e Equivalentes de Caixa (576) (292) 130 

Siga o Monitor Mercantil, twitter.com/sigaomonitor
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Technos S.A. (“Companhia”) a 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”) que será realiza-
da no dia 30 de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia 
localizada na Avenida das Américas, nº 3434, salas 301 a 308, bloco 1, 3º 
andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102,  para, nos termos 
dos Artigos 121, 132, 135 e seguintes da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), deli-
berarem sobre a seguinte ordem do dia: (A) Em Assembleia Geral Ordinária: 
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Rela-
tório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Compa-
nhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar sobre a 
proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018; (iii) deliberar sobre a proposta de or-
çamento de capital para o exercício social de 2019; e (iv) fixar a remuneração
anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de
2019; (v) deliberar sobre a proposta da Administração para fixação do núme-
ro de assentos no Conselho de Administração da Companhia; (vi) deliberar
sobre a proposta da Administração para eleição dos membros do Conselho
de Administração. Instruções Gerais: Os documentos previstos na Instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 7 de dezembro de
2009, conforme alterada (“ICVM nº 480/2009”), e na Instrução da CVM nº
481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 481/2009”),
foram apresentados à CVM, por meio do Sistema de Informações Periódicas 
e Eventuais, nos termos do artigo 6º da ICVM nº 481/2009, e se encontram à 
disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia, localizada 
na Avenida das Américas, nº 3434, 301 a 308, bloco 1, 3º andar, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102, e nos sites da BM&FBOVESPA 
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br),
da CVM (www.cvm.gov.br), e da Companhia (www.grupotechnos.com.br),
a partir da presente data, em conformidade com as disposições da Lei das
Sociedades por Ações, da ICVM nº 481/2009 e do Estatuto Social da Compa-
nhia. Nos termos do Art. 11, parágrafo 2º, todos os acionistas que desejarem 
participar da Assembleia deverão apresentar, até 48 (quarenta e oito) horas
antes da realização da Assembleia, além do documento de identidade e/ou
atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme 
o caso: (I) extrato expedido pela instituição prestadora dos serviços de ações 
escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que
constavam como titulares, até, no máximo, 3 (três) dias antes da realização
da Assembleia; (II) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma
do outorgante, observadas as disposições do Art.126 da Lei das Sociedades 
por Ações; e/ou (III) relativamente aos  acionistas constituídos sob a forma
de fundos de investimento: (i) comprovação da qualidade de administrador
do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assem-
bleia, ou que tenha outorgado os poderes ao procurador; (ii) ato societário
do administrador pessoa jurídica que confira poderes ao representante que
compareça à Assembleia ou a quem tenha outorgado a procuração; e (iii)
caso o representante ou procurador seja pessoa jurídica, os mesmos docu-
mentos referidos no item (ii) a ele relativos. Alternativamente, os Senhores
Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a partir des-
ta data, do boletim de voto à distância, conforme disponibilizado nos websi-
tes da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da Companhia
(www.grupotechnos.com.br), em relação às matérias da Assembleia: (i) por
transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto para seus
custodiantes; (ii) por transmissão de instruções de preenchimento do boletim 
de voto para a instituição financeira contratada pela Companhia para a pres-
tação dos serviços de escrituração de valores mobiliários; ou (iii) diretamente 
para a Companhia, por correio postal ou eletrônico. As instruções de voto de-
verão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador, ou pela Companhia
em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia. Encontram-se à disposição 
dos senhores acionistas, na sede social da Companhia localizada na Avenida 
das Américas, nº 3434, 301 a 308, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro, RJ, CEP: 22631-000, os documentos elencados no parágrafo 2º do
Art. 20 do Estatuto Social da Companhia. Nos termos do Art. 20, parágrafo
3º do Estatuto Social da Companhia, os acionistas ou conjunto de acionistas 
que desejarem propor outra chapa para concorrer aos cargos no Conselho de 
Administração deverão, com antecedência de, pelo menos, 5 (cinco) dias em 
relação à data da Assembleia Geral, encaminhar ao Conselho de Administra-
ção declarações assinadas individualmente pelos candidatos por eles indi-
cados, contendo as informações mencionadas no parágrafo 2º do Art.20 do
Estatuto Social da Companhia. De acordo com o artigo 141 da Lei das S.A.,
artigos 1º e 3º da Instrução Normativa CVM n.º 165/91, conforme alterada, e 
com o artigo 4º da Instrução Normativa CVM n.º 481/2009, conforme alterada, 
é facultado aos acionistas representando, no mínimo, 5% (cinco por cento) do 
capital social da Companhia requerer, até 48 (quarenta e oito) horas antes da 
Assembleia Geral Ordinária, a adoção do procedimento de voto múltiplo para
a eleição dos membros do Conselho de Administração. 

Rio de Janeiro, 29 de Março de 2019
José Afonso Alves Castanheira

Presidente do Conselho de Administração

ATIVO Nota 2018 2017
Ativo circulante  276  442 

Disponibilidades  2  88 
Aplicações interfinanceiras de liquidez 4  261  341 

Aplicações em depósitos interfinanceiros  261  341 
Outros créditos 5  13  13 

Diversos  13  13 
Permanente  347  290 

Investimentos 6  347  290 
Participações societárias  340  283 
Títulos patrimoniais  1  1 
Outros investimentos  6  6 

Imobilizado de uso  -  - 
Outras imobilizações de uso  24  24 
(Depreciações acumuladas)  (24)  (24)

Total do ativo  623  732 
Passivo Nota 2018 2017

Passivo circulante  -  89
Outras obrigações 7  -  89

Sociais e estaturárias  -  2 
Fiscais e previdenciárias  -  6 
Negociação e intermediação de valores  -  74
Diversas  -  7 

Patrimônio líquido  623  643 
Capital 8  600  600 

De domiciliados no país  600  600 
Reservas de lucros  23  43 
Lucros acumulados  - - 

Total do passivo  623  732 

D I S C R I M I N A Ç Ã O
2° SEM/ 

2018 2018 2017
Receitas da intermediação financeira  17  32  41 
Resultado de operações com TVM  17  32  41 

Resultado bruto da intermediação financeira  17  32  41 
Outras receitas/despesas operacionais  (63)  (52)  (35)
Rendas de prestação de serviços  35  116  186 
Despesas de pessoal  -  -  - 
Outras despesas administrativas  (73)  (127)  (132)
Despesas tributárias  (29)  (61)  (61)
Resultado de participações em coligadas e controladas  23  57  5 
Outras receitas operacioniais  -  -  4 
Outras despesas operacionais  (19)  (37)  (37)

Resultado operacional  (46)  (20)  6 
Resultado antes da tributação s/lucro e participações  (46)  (20)  6 
I.R. E C.S.  -  -  - 
Provisão para I.R.  -  -  - 
Provisão para C.S.  - -  - 

Lucro / prejuízo líquido do período  (46)  (20)  6 
Juros sobre o capital próprio  - -  - 
Nº de cotas  600.000  600.000  600.000 
Lucro líquido por cotas  (0,0767)  (0,0333)  0,0102 

Capital 
Realiza-

Reservas de 
lucros

Prejuízos 
Acumula- Total Em

E v e n t o s do Legal Outras dos 2018 2017
Saldo em 30/06/2018  600  34  35  -  669  641
Prejuízo líquido do período  -  -  -  (46)  (46)  2 
Reversão  -  (11)  (35)  46  -  - 

Reservas  -  (11)  (35)  46  - - 
Saldos em 31/12/2017  600  23  - -  623  643
Mutações no período  -  (11)  (35)  -  (46)  2 
Saldos em 31/12/2017  600  34  9  -  643  637
Prejuízo líquido do período  -  -  -  (20)  (20)  6 
Reversão  -  (11)  (9)  20  -  - 

Reservas  -  (11)  (9)  20  - - 
Saldos em 31/12/2018  600  23  - -  623  643
Mutações no período  -  (11)  (9)  -  (20)  6 

D i s c r i m i n a ç ã o
2° 

SEM/2018 2018 2017
Atividades operacionais
Lucro/prejuízo líquido do exercício  (46)  (20)  6 
Ajustes:
Depreciações  -  -  1 
Resultado de participação em coligadas e controladas  (23)  (57)  - 

(Aumento)/diminuição de outros créditos  1  -  18
Aumento/(diminuição) de outras obrigações  (4)  (89)  78
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais  (72)  (166)  97
Atividades de investimentos
(Aumento)/diminuição de participações societárias  -  -  (283)
Caixa líquido aplicado em atividades de investimentos  - -  (283)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa  (118)  (186)  (180)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 335 429 609
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 263 263 429
Aumento no caixa e equivalentes de caixa  (72)  (166)  (180)

Ilmos. Srs. Diretores e Cotistas da LECCA DISTRIBUIDORA DE TVM LTDA. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da LECCA Distribuidora de TVM Ltda. (“LECCA DTVM”), as quais compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 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 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 LECCA Distribuidora de TVM Ltda. em 31/12/2018, 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 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 LECCA 
DTVM, 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 do período anterior: As Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício e semestre findos em 31/12/2017, 
apresentadas para fins de comparação por força das normas emanadas do Banco Central do Brasil, foram anteriormente por nós auditadas de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório em 21/03/2018, que não conteve 
nenhuma modificação. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da LECCA DTVM 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 demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração
é responsável pela avaliação da capacidade de a LECCA DTVM 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 LECCA DTVM ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da LECCA DTVM 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: a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos proce-
dimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e 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. b) 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 LECCA DTVM. c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. d) 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 LECCA DTVM. 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 LECCA DTVM a 
não mais se manter em continuidade operacional. e) 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. RJ, 19/03/2019. AUDIPEC - AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S. - CRC RJ-N° 0202; Ernesto Patrício Giráldez - - Contador CRC-RJ N° 053.076/O-2.

Prezados Senhores, Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Lecca Distribuidora de TVM LTDA., submete à apreciação de V.S.ª, o Relatório de Administração e as correspondentes demonstrações contábeis, acompanhadas pelas 
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, referente ao período compreendido entre a 01 de janeiro a 31/12/2018 e segundo semestre. Desempenho Econômico-Financeiro: A Lecca DTVM, vem conquistando vários parceiros, ampliando e 
alavancando negócios e incrementando sua participação no mercado. Priorizamos o aprimoramento dos Controles Internos, Políticas e Procedimentos, visando atender às recomendações do Banco Central do Brasil. RJ, 25/03/2019. Lecca DTVM

Balanço patrimonial em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)  Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
 do 2º sem. de 2017 e de 31/12/18 e 2017 Em MR$

Demonstrações do fluxo de caixa do 2º sem. de 2018 e  
de 31/12/18 e 2017 Em MR$

Demonstração do resultado do 2º sem.de 2018 e de 31/12/2018 e 2017 Em MR$

Relatório da administração

Notas explicativas às demonstrações contábeis de 31/12/2018 e 2017 Em 
MR$: NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL:  A Lecca Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda.(“DTVM”) foi constituída em 14 de dezembro 2004 e tem 
como objeto social a intermediação e distribuição de TVM e a prestação de asses-
soria ou assistência técnica em operações e atividades no mercado financeiro e 
de capitais. A sede da DTVM está localizada na RJ/RJ, na R. do Carmo, n° 8 – 11° 
andar, bairro Centro. NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS: Estão apresentadas em milhares de reais, exceto o lucro ou prejuízo 
por cota, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às instituições do Sistema Financeiro Nacional, emanadas das 
normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do 
Brasil (BACEN) em consonância com o Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional (COSIF), e dos pronunciamentos, interpretações e orientações 
do CPC, conforme aprovadas pelo BACEN. As demonstrações contábeis foram 
aprovadas pela Administração em 25/03/2019, e contemplam uma visão verdadeira 
e apropriada da evolução e resultados da DTVM. A Administração avaliou a habili-
dade da DTVM de continuar operando normalmente e está convencida de que ela 
possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a 
Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa 
gerar dúvidas significantes sobre a sua capacidade de continuar operando. Por-

tanto, as demonstrações contábeis foram preparadas com base nesse princípio. 
NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: a. Caixa e equivalentes de 
caixa: Incluem, conforme Resolução CMN n° 3.604/08, dinheiro em caixa, depósitos 
bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante 
de mudança de valor, com prazo de vencimento, na data da aquisição, igual ou 
inferior a 90 dias. b. Aplicações interfinanceiras de liquidez: As operações estão 
registradas a valor presente, líquidas dos custos de transação incorridos, calculados 
“pro-rata dia” com base na taxa efetiva das operações. c. Investimentos: As par-
ticipações em controladas e coligadas são avaliadas pelo método de equivalência 
patrimonial. Os outros investimentos permanentes estão avaliados pelo custo de 
aquisição, deduzido, quando aplicável, de provisão para perdas. d. Depreciação: 
Calculada sobre o imobilizado de uso às taxas permitidas pela legislação vigente. 
e. Apuração do resultado: As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime
de competência. NOTA 4 – APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ: 

Em 31/12/2018 as aplicações interfinanceiras de liquidez são representadas por 
certificados de depósitos intercambiais emitidos pela Lecca CFI S.A., com prazos 
de vencimento máximo em até 90 dias, no montante de R$ 261 (31/12/2017 – R$ 
341). NOTA 5 – OUTROS CRÉDITOS: Em 31/12/2018 outros créditos estão re-
presentados por impostos e contribuições a compensar de R$ 13 (31/12/2017 – R$ 
13). NOTA 6 – INVESTIMENTOS: Em 31/12/2018 a participação em controladas e 
coligadas são representados pela participação de 99% das cotas da Invext Capital 
Gestão de Investimentos Ltda. (“Invext”). O resultado com equivalência patrimo-
nial no exercício findo em 31/12/2018 foi de R$ 58 (31/12/2017 – R$ 5). Os outros 
investimentos são representados por títulos patrimoniais, ações e cotas da CETIP 
e da ANDIMA que não registraram alterações em seus valores no período. NOTA 
7 – I.R. E C.S.: Em 31/12/2018 e 2017 o I.R. foi calculado à alíquota de 15% sobre 
o lucro tributável, acrescida do adicional de 10% e a C.S. à alíquota de 20%. Em
21/05/2015, foi publicada a Medida Provisória n° 675 (MP 675/15) que elevou a 
alíquota da C.S. sobre o Lucro Líquido dos setores financeiros e segurador de 15% 
para 20% do lucro tributável, a partir/09/2015. Em 7 de outubro 2015, foi publicada 
a Lei 13.169, que reduz a alíquota de 20% para 15% a partir de 2019. NOTA 8 – 
CAPITAL SOCIAL: O Capital Social está representado por 600.000 cotas com 
valor unitário de R$ 1,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
do país, de domiciliados no país. NOTA 9 – GERENCIAMENTO DE CAPITAL E 
DE RISCOS: As políticas de gerenciamento de capital, de gerenciamento de riscos 
de mercado, de liquidez, operacional e de crédito são conduzidas e publicadas pela 
Lecca Crédito Financiamento e Investimento S.A., líder do conglomerado prudencial 
Lecca, e as descrições das respectivas estruturas estão disponibilizadas no seu site 
no endereço www.lecca.com.br. Nota Explicativa LECCA DTVM 12 2018

Luiz Eduardo da Costa Carvalho - Diretor;  
Pablo Pacheco Braga - CRC RJ 083300/O-1. CPF 043.890.627-60.

Lecca Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ:  07.138.049/0001-54

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Agrishow 2019 quer superar 
resultado alcançado em 2018
Agronegócio vive 
bom momento 
com estimativa de 
crescimento de safra

O Brasil pode obter a se-
gunda maior safra de grãos da 
história dando, assim, continui-
dade ao bom momento vivido 
pelo agronegócio brasileiro. 
De acordo com o levantamen-
to da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), a esti-
mativa para a safra 2018/2019 
é alcançar 233,29 milhões de 
toneladas, o que significa um 
aumento de 2,5% ante o perí-
odo anterior 2017/2018. Para 
contribuir com esse cenário, a 
Agrishow 2019 – 26ª Feira In-
ternacional de Tecnologia Agrí-
cola em Ação tem o objetivo de 
reunir, em um único local, os 
mais importantes lançamentos 
em máquinas, equipamentos, 
implementos, produtos, servi-
ços e tecnologias; discutir os 
temas mais relevantes para o 
setor; demonstrar as inovações 
agrícola, soluções sustentáveis 
e integradas para ajudar os 
pequenos, médios e grandes 
produtores rurais, agricultores 
familiares e pecuaristas a me-
lhorar o desempenho de suas 
atividades, seja na plantação e 
colheita de diversas culturas ou 
nas pastagens, com ganhos re-
ais de produtividade, eficiência 
e economia de recursos naturais 
e insumos, redução de custos e 
elevação da rentabilidade.

“A nossa expectativa em re-
lação à Agrishow 2019 é a me-
lhor possível, pois a economia 
está num bom momento, o que 
deve repercutir favoravelmente 
nas vendas de máquinas e equi-
pamentos, que é um dos princi-
pais pilares da feira”, afirmou 
João Carlos Marchesan, presi-

dente da Abimaq, durante cole-
tiva de imprensa promovida em 
São Paulo

O evento, marcado en-
tre os dias 29 de abril e 3 de 
maio, em Ribeirão Preto, é 
uma iniciativa das principais 
entidades do segmento no 
país: Associação Brasileira do 
Agronegócio (Abag), Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq), Associação Nacio-
nal para Difusão de Adubos 
(Anda), Federação da Agri-
cultura e da Pecuária do Es-
tado de São Paulo ( Faesp) e 
Sociedade Rural Brasileira 
(SRB). O evento é organiza-
do pela Informa Exhibitions, 
integrante do Grupo Informa, 
principal promotora de feiras 
de negócios no Brasil e no 
mundo.

.
Internacional

Por ser uma das maiores 
feiras de tecnologia agríco-
la do mundo, a Agrishow 
2019 terá a participação de 
mais de 800 marcas nacio-
nais e internacionais, vindas 
dos Estados Unidos, Argen-
tina, França, China, Índia e 
Turquia. Esses expositores 
estão estrategicamente orga-
nizados por setores, a fim de 
facilitar o planejamento dos 
mais de 150 mil visitantes do 
Brasil e do exterior que, em 
muitas situações, aguardam 
a realização da feira para a 
efetivação de negócios. 

“Pretendemos na Agrishow 
deste ano enfatizar todas as 
cadeias produtivas, apresen-
tando inovações desde a área 
de insumos, como fertilizan-
tes e sementes, passando pelo 
segmento de máquinas e im-
plementos agrícolas até as 
tecnologias para agricultura 
de precisão, conectividade e 
ILPF (Integração Lavoura-
Pecuária-Floresta)”, ressaltou 

Francisco Matturro, presiden-
te da Agrishow.

Novidades e atrações 

Uma das principais novida-
des desta edição da Agrishow 
é a expansão de sua área, que 
passou de 440 mil m² para 
520 mil m², resultado da nova 
área de plantio e tratos de 
horticultura da Arena de De-
monstrações de Campo, que 
trará também máquinas e pro-
dutos inovadores para o agro. 
Com mais de 6 mil m², a área 
de horticultura terá curadoria 
da Coopercitrus e será volta-
da para inovações, irrigação, 
orientação e tecnologia, com 
uma estrutura que contará 
com estufa, corpo técnico es-
pecializado, e um portfólio 
completo para atender as es-
pecificidades da área.

Outra atividade paralela é a 
Arena de Conhecimento, onde 
serão apresentadas novas tec-
nologias e tendências, durante 
palestras, reuniões e encon-
tros com players do setor, ob-
jetivando levar informação re-
levante para o dia a dia e para 
os negócios dos profissionais 
do campo. No dia 30 de abril 
serão anunciados os vencedo-
res do Prêmio Trator do Ano 
Brasil 2019/2020, que visa 
premiar os melhores tratores 
fabricados e comercializados 
no país. 

Outra atração da Agrishow 
2019 será a Arena de Inova-
ção, um espaço destinado a 
startups do agronegócio e vol-
tado à conectividade no cam-
po. Serão dez startups par-
ticipantes, que apresentarão 
soluções inovadoras e impor-
tantes para o segmento, como 
por exemplo, automatização 
agrícola, sistemas e drones 
de pulverização, drones para 
captação de dados e imagens, 
plataforma para instalação de 
painéis solares, APP de geren-

ciamento de pessoas e gestão 
de fazendas, sistema de infor-
mação em tempo real para pe-
cuária e soluções tecnológicas 
embarcadas em campo.

Uma importante novida-
de será o Banco de Dados 
Colaborativo do Agricultor 
(BDCA), a ser apresentado 
pela Abimaq. O BDCA é um 
banco de dados com o propó-
sito de integração dos dados 
gerados por equipamentos e 
sensores  de todos os fabri-
cantes, sendo que a liberação  
do acesso aos dados  é auto-
rizado pelo agricultor. 

Durante a Agrishow 2019, 
ocorrerá 20ª Rodada Inter-
nacional de Negócios, a ser 
realizada entre os dias 30 de 
abril e 02 de maio e que reu-
nirá fabricantes brasileiras 
de máquinas, implementos 
agrícolas e equipamentos de 
irrigação, com compradores 
(importadores, distribuido-
res e representantes) estran-
geiros, vindos especialmente 
ao Brasil para este fim. Esta 
é uma ação de promoção 
comercial e é organizada 
pelo Programa Brazil Ma-
chinery Solutions, resultado 
da parceria entre a Agência 
Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil) e a Abimaq. 

Para promover a difusão de 
conhecimento técnico e merca-
dológico e a comunicação com 
o público 365 dias por ano, a 
feira conta com o Agrishow 
Digital, canal de conteúdo com 
matérias especiais, artigos, re-
portagens, entrevistas e dicas 
em formato de e-books, além 
de whitepapers, infográficos, 
blogposts e webinários com 
informações relevantes para 
os profissionais do campo. 
Para acessá-lo, basta entrar 
no site da Agrishow (www.
agrishow.com.br) e clicar em 
“Agrishow Digital” no menu 
principal
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OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.

CNPJ nº 02.150.453/0001-20

Balanço Patrimonial - Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

Demonstração das mutações no patrimônio líquido Exercício findo em  
31 de dezembro 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado do Exercício - Semestres findos em 
31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - Exercício findos 
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 especificado)

Relatório da Administração
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o 
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhado das 
respectivas Notas Explicativas. A Oliveira Trust Servicer agradece a todos 
os que contribuíram para o resultado alcançado.  A Diretoria. 

Resultado: No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Oliveira 
Trust Servicer apresentou lucro líquido de R$ 25.209 mil, representando um 
aumento de 21,98%, quando comparado com o lucro líquido do exercício 
anterior. Mercado: A Oliveira Trust Servicer S.A., tem entre suas principais 
atividades preponderantes a prestação de serviços, notadamente serviços 

fiduciários e administração de fundos de investimento. Estratégias e 
perspectivas para o ano de 2019: A Administração no ano de 2019 continuará 
com a ampliação do escopo e da qualidade dos serviços prestados aos seus 
clientes, com objetivo de superar o resultado obtido em 2018.

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Ativo circulante 9.660 7.628 
Disponibilidades 159 3 
Títulos e valores mobiliários 4  9.162  6.616 
Outros Créditos 5  1.277  1.009 
Perdas estimadas em créditos de
liquidação duvidosa 6 (938) -

Ativo não circulante 7 399 372
Imobilizado de uso 344 296 
Imóveis de uso 7a  1.010  1.033 
(Depreciação acumulada) (666) (737)
Diferido 7b  47  65 
Benfeitorias em imóveis de terceiros   96   96 
(Amortização acumulada) (49) (31)
Intangível 7c 8 11
Ativos intangíveis 186 186
(Amortização acumulada) (178) (175)
Total do Ativo  10.059 8.000
Passivo Circulante 8.859 5.457 
Sociais e estatutárias 8  6.768  3.536 
Fiscais e previdenciárias 9  1.504  1.420 
Diversas 10 587 501 
Patrimônio líquido 1.200 2.543 
 Capital social 11  1.000  2.119 
 Reserva legal 200 424 
Total do Passivo  10.059 8.000 

31/12/2018 31/12/2017
Receita Bruta da Prestação de Serviços 39.084 31.860

(-) Impostos e Contribuições (3.012) (2.465)
Receita Líquida da Prestação de Serviços 36.072 29.395
Outras receitas/despesas operacionais (6.506) (5.139)

Receitas financeiras 411 447
Despesas de pessoal (4.336) (4.290)
Despesas administrativas (1.142) (1.296)
Outras receitas operacionais 17 -
Perdas estimadas em créditos de liquidação 
duvidosa (938) -
Perdas de créditos não recuperados (518) -

Resultado Operacional 29.566 24.256
Imposto de renda e contribuição social (4.357) (3.589)
Lucro/prejuízo líquido do período 25.209 20.667
Numero de ações 2.624.489 2.624.489
Lucro/prejuízo líquido por ações 9,61 7,87

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido 25.209 20.667 
Depreciação 83 125 
Perdas estimadas em créditos de
liquidação duvidosa 938  - 

Lucro líquido das atividades operacionais  26.230  20.792 
Aumento/redução em contas do ativo
  Títulos e valores mobiliários (2.546) (4.211)
  Outros créditos (268) 3.797
Total do aumento /redução contas do ativo   (2.814) (414)
Aumento/redução em contas do passivo
  Fiscais e previdenciárias   84 309 
  Outras obrigações   86 (270)
Total do aumento /redução contas do passivo 170  39 
Recursos líquidos provenientes das
atividades operacionais  23.586  20.417 

Fluxo das atividades de investimento
 Aquisição/venda de imobilizado (110)
Caixa líquido das atividades de investimento (110) -
Fluxo das atividades de financiamento
 Redução do capital social (1.119) (2.500)
 Dividendos distribuídos (22.201) (18.170)
Caixa líquido das atividades de financiamento (23.320) (20.670)
Aumento/redução das disponibilidades 156   (253)
Caixa e equivalentes de caixa - início 3 256 
Caixa e equivalentes de caixa - final 159 3 
Aumento de caixa e equivalente de caixa 156   (253)

Reserva  
de lucrosCapital 

Social Legal Outras

Lucros/
prejuízos 

acumu- 
lados Total

Em 31 de Dezembro 2016 4.619   924 - - 5.543
Lucro/prejuízo do exercício - - - 20.667 20.667
Ajuste de exercícios anteriores - - - (235) (235)
Redução de Capital  (2.500) - - - (2.500)
Distribuição de lucros - (500) - (20.432)  (20.932)

Em 31 de Dezembro 2017 2.119   424 - - 2.543
Mutações do período  (2.500) (500) - - (3.000)
Em 31 de Dezembro 2017 2.119   424 - - 2.543

Lucro/prejuízo do exercício - - - 25.209 25.209
Ajuste de exercícios anteriores - - - -   -
Redução de Capital  (1.119) - - - (1.119)
Distribuição de lucros - (224) - (25.209)  (25.433)

Em 31 de Dezembro 2018 1.000   200 - - 1.200
Mutações do período  (1.119) (224) - - (1.343)

1. Contexto operacional: A Oliveira Trust Servicer S.A. foi constituída em
15 de agosto de 1997 tendo por objeto: Prestação de serviços de consultoria
e assessoria na elaboração de estudos de viabilidade e no planejamento
e estruturação de operações financeiras, bem como de consultoria na
intermediação, na fiscalização e no controle de ativos; prestação de serviços
de controle e expedição de cobrança simples de ativos de terceiros;
assessoria a credores e/ou devedores, em reestruturação de dívidas;
assessoria a empresas e instituições financeiras na emissão pública de
valores mobiliários; e participação no capital de outras sociedades. Em 01
de julho de 2002, através da 4ª alteração contratual os sócios aprovaram a
transformação de Sociedade Limitada para Sociedade por ações, bem como a
alteração do objeto social, qual seja, inclusão do serviço de representação de 
credores em operações estruturadas (Trustee). Ainda, em AGE realizada em
19 de agosto de 2003, foi aprovada a inclusão no objeto social, da prestação
de serviço de administração de bens de terceiros, Fundos de Investimentos e 
a administração de carteira de valores mobiliários.
2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras: As
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem os critérios estabelecidos pela 
Lei 6.404/76 que dispõe sobre a sociedade por ações, associados às normas 
e instruções da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Lei 11.638/07 
e MP 449/08. Com a promulgação em 28 de dezembro de 2007 da Lei n° 
11.638, cuja vigência se iniciou a partir de 1° de janeiro de 2008 e, com a Lei  
n° 11.971, de 28 de maio de 2009, foram introduzidas alterações significativas 
nos dispositivos da Lei n° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), visando 
possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no 
Brasil com aquelas constantes das normas internacionais de contabilidade 
e permitir que novas normas e procedimentos contábeis sejam expedidos 
pela Comissão de Valores Mobiliários e demais órgãos reguladores em 
consonância com os padrões internacionais de contabilidade do IASB - 
International Accounting Standards Board (Conselho de Normas Internacionais 
de Contabilidade). As principais alterações introduzidas que impactaram as 
demonstrações contábeis são: a substituição da Demonstração das Origens 
e Aplicações de Recursos pela Demonstração do Fluxo de Caixa ( CPC 03 
- Fluxo de Caixa ); o novo critério para registro de Reserva de Capital; a
obrigatoriedade de destinar o lucro apurado em cada exercício, seja através
da distribuição de dividendos ou da constituição de Reserva de Lucros; e

a aprovação dos CPC´s: 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos; 05 
- Divulgações sobre Partes Relacionadas; 25 - Provisão e Passivo e Ativo
Contingentes; 24 - Eventos Subsequentes, 23 - Políticas Contábeis, Mudança
de estimativa e Retificação de Erro; e 10 - Pagamento Baseado em Ações.
As demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de reais.
O Real é a moeda funcional da Empresa. As informações apresentadas em
milhares de reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto
quando indicado de outra forma.
3. Descrição das principais práticas contábeis: a. Apropriação de
receitas e despesas: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime
de competência. b. Títulos e valores mobiliários: Conforme CPC 48, que
trata da mensuração dos instrumentos financeiros, classifica nas seguintes
categorias: (i) A vencer são mensurados pelo critério de custo amortizado,
através do seu valor de aquisição, e acrescidos de juros calculados com base 
na taxa interna de retorno dos contratos, pelo critério pro rata-temporis. A
taxa interna de retorno foi calculada com base no valor de aquisição, valor
de vencimento e prazo de recebimento do instrumento financeiro. (ii) Sem
data de vencimento são mensurados a valor justo por meio do resultado,
através de dados observáveis e passiveis de verificação. (iii) Vencidos são
mensurados a valor justo por meio de resultado, com base expectativa de
recebimento. c. Cotas de fundo de investimento: As aplicações em cotas
de fundo de investimento são atualizadas, diariamente, pelo respectivo valor
da cota, conforme informações do administrador dos fundos investidos.
d. Contas a receber: Representam valores a receber por conta de serviços
já prestados e estão apresentadas a valores de realização. e. Perdas
Estimadas em Créditos 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.
f. Permanente: i. o Imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e
deduzido da depreciação acumulada, pelo método linear, com base nas
taxas de depreciação permitidas pela legislação fiscal vigente; ii. o Ativo 
Diferido é registrado pelo custo deduzido da amortização acumulada. Os 
gastos de organização e expansão são amortizados proporcionalmente ao 
prazo de locação e os demais gastos são amortizados em 10 anos. iii. O Ativo 
Intangível é registrado pelo custo de aquisição, deduzido da amortização 
acumulada calculada mensalmente pelo prazo de 5 anos. g. Tributação: As 
receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, 
pelas seguintes alíquotas básicas:
Nome do tributo Sigla Alíquotas
Contribuição para o Programa de Integração Social PIS 0,65%
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social COFINS 3,00%

Imposto Sobre Serviços ISS 2 a 5%
O Imposto de Renda e a Contribuição Social foram calculados sobre 32% 
da Receita Bruta trimestral adicionada das demais receitas trimestrais, com 
base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% para o Imposto 
de Renda, e 9% para a Contribuição Social. As antecipações ou valores 
passíveis de compensação, são demonstrados no ativo circulante ou não 
circulante, de acordo com a previsão de sua realização. h. Apuração do 
resultado: A empresa manteve o reconhecimento do resultado de suas 
operações, conforme regime de competência. 
4. Títulos e valores mobiliários: Referem-se a aplicações em LFT - Letras
Financeiras do Tesouro emitidos pelo governo e Cotas de Fundos de
Investimentos do Fundo OT Saga:
Descrição Vencimento Quantidade 31/12/2018 31/12/2017
Letras financeiras do
tesouro 01/03/2021 112 1.106 1.040 

Fundos de investimento  - 3.337 8.056 5.576 
Total 3.449 9.162 6.616 
5. Outros créditos: Estão assim compostos:
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Serviços prestados a receber 1.148 796 
Adiantamentos e antecipações salariais   8  26 
Adiantamento para despesas  10  41 
Impostos e contribuições a compensar 111 146 
Total 1.277 1.009 
6. Perdas estimadas em créditos 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.

Movimentação 31/12/2018 31/12/2017
Constituição (938) -
Saldo (938) -
7. Não circulante: Estão assim compostos, representados pelo imobilizado
de uso e licença de uso. 
a. Imobilizado de Uso:

Item
Taxa de  

depreciação a.a. 31/12/2018 31/12/2017
Instalações 10% 167 167
Móveis e Equipamentos de Uso 10% 357 354
Sistema de Comunicação 10% 74 74
Sistema de Processamento Dados 20% 397 426
Sistema de Segurança 20% 15 12
(-) Depreciações Acumuladas (666) (737)
Total 344 296
b. Diferido:

Item
Taxa de  

amortização a.a. 31/12/2018 31/12/2017
Gastos em Imóveis de Terceiros 20% 96 96
Amortização (49) (31)
Total 47 65
c. Intangível:

Item
Taxa de 

amortização a.a. 31/12/2018 31/12/2017
Software 20% 186 186
Amortização (178) (175)
Total 8 11

8. Sociais e estatutárias: Registra o saldo da distribuição de lucros a pagar
aos acionistas.
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Dividendos a pagar 6.768 3.536
9. Fiscais e previdenciária: O saldo deste grupo está composto da seguinte
forma:
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Impostos e contribuições sobre faturamento 1.413 1.334 
Impostos sobre serviços de terceiros   1   1 
Impostos e contribuições sobre salários  90  85 
Total 1.504 1.420 
10. Diversas: O saldo deste grupo está composto da seguinte forma:
Descrição 31/12/2018 31/12/2017
Férias 184 193
FGTS sobre férias 15 15
INSS sobre férias 48 50
Participações no lucro - funcionários 269 205
Adiantamento de clientes 71 38
Total 587 501
11. Capital social: Durante o exercício social de 2018 o Capital Social
subscrito e integralizado foi reduzido para  R$ 1.000 (Hum milhão e cem 
reais), divididos em 2.624.489 (Dois milhões, seiscentas e vinte e quatro mil, 
quatrocentas e oitenta e nove) ações ordinárias nominativas, todas sem valor 
nominal, de titularidade de domiciliados no país.

José Alexandre Costas de Freitas
Diretor - CPF: 008.991.207-17

Cesar Reinaldo Leal Pinto
Diretor - CPF: 371.893.797-20

Jorge Cezar P. Derossi
Contador - CRC-RJ: 084173/O-1 - CPF: 011.966.457-79

DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05

Cia. Aberta – B3: DMMO3
NIRE 33.3.0030439-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da DOMMO ENERGIA S.A. (“Cia.”) para se reu-
nirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada às 10h00min, 
do dia 30 de abril de 2019, na Rua Lauro Müller, nº 116, 38º andar, sala 
3802, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) grupamento da totalidade 
das ações de emissão da Cia. à razão de 10:1; e (ii) alteração do caput do 
Artigo 5º do Estatuto Social da Cia. para contemplar (ii.a) o aumento do 
capital social da Cia. aprovado em Reuniões do Conselho de Administração 
realizadas em 02 de outubro de 2017 e 21 de dezembro de 2017, dentro do 
limite do capital autorizado; (ii.b) o aumento e a redução do capital social 
da Cia. aprovados em Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 
26 de novembro de 2018 e 14 de janeiro de 2019; e (ii.c) o grupamento da 
totalidade das ações da Cia., bem como a consolidação do Estatuto Social. 
Informações Gerais: A Cia. esclarece que: (I) encontram-se à disposição 
dos acionistas na sede da Cia. e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da 
B3 (www.b3.com.br) e de Relações com Investidores da Cia. (www.dom-
moenergia.com.br/ri), os documentos a serem discutidos na assembleia, 
incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009, bem como as 
orientações para participação na assembleia;  (II) para participação na as-
sembleia, os acionistas deverão apresentar à Cia.: (a) Se Acionista Pessoa 
Física: (i) documento de identidade do Acionista; (ii) comprovante atualiza-
do emitido pela instituição financeira depositária ou pelo agente custodiante 
das ações da Cia., contendo a respectiva participação acionária, datado de, 
no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da assembleia; e (iii) 
em caso de participação por procurador, documentação listada no item (c) 
adiante; (b) Se Acionista Pessoa Jurídica: (i) documento de identidade do 
representante legal ou procurador presente; (ii) estatuto, contrato social, re-
gulamento (em caso de fundo de investimento) ou documentos societários 
equivalentes atualizados, bem como documento que comprove poderes de 
representação: ata de eleição do representante legal presente ou da pes-
soa que assinou a procuração e do administrador do fundo, se for o caso, 
registrados no órgão competente; (iii) comprovante atualizado emitido pela 
instituição financeira depositária ou pelo agente custodiante das ações da 
Cia., contendo a respectiva participação acionária, datado de, no máximo, 2 
dias úteis antes da data de realização da assembleia; (iv) em caso de repre-
sentação por procurador, documentação listada no item (c) adiante; e (c) Se 
Acionistas representados por procurador, deverão adicionalmente ser apre-
sentados os seguintes documentos: (i) procuração, com firma reconhecida, 
emitida há menos de 1 ano da data de realização da assembleia, conforme 
exigência legal, observado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76 e no 
Processo CVM RJ2014/3578; e (ii) documento de identidade do Procura-
dor.  (III) O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de 
voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos da Instrução 
CVM 481/2009, enviando o correspondente boletim de voto à distância por 
meio de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição finan-
ceira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Cia. ou 
diretamente à Cia., observadas as orientações constantes da Proposta da 
Administração disponibilizada nesta data, bem como as regras previstas na 
Instrução CVM 481/2009. Informações adicionais encontram-se na Propos-
ta da Administração disponível na sede da Cia. e nos endereços eletrônicos 
listados acima. RJ, 28/03/2019. DOMMO ENERGIA S.A.. Roderick Learoyd 
Fraser - Presidente do Conselho de Administração.

DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05

Cia. Aberta - B3: DMMO3
NIRE 33.3.0030439-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da DOMMO ENERGIA S.A. (“Cia.”) para se reu-
nirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada às 15h00min, do 
dia 30 de abril de 2019, na Rua Lauro Müller, nº 116, 38º andar, sala 3802, 
Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administra-
dores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar sobre 
a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2018; e (iii) fixar o montante anual global da remuneração 
dos Administradores da Cia.. Informações Gerais: A Cia. esclarece que: 
(I) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Cia. e nos sites 
da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e de Relações com In-
vestidores da Cia. (www.dommoenergia.com.br/ri), os documentos a serem 
discutidos na assembleia, incluindo aqueles previstos no artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76 e aqueles exigidos pelas Instruções CVM 480/2009 e 481/2009, 
bem como as orientações para participação na assembleia; (II) para par-
ticipação na assembleia, os acionistas deverão apresentar à Cia.: (a) Se 
Acionista Pessoa Física: (i) documento de identidade do Acionista; (ii) com-
provante atualizado emitido pela instituição financeira depositária ou pelo 
agente custodiante das ações da Cia., contendo a respectiva participação 
acionária, datado de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização 
da assembleia; e (iii) em caso de participação por procurador, documen-
tação listada no item (c) adiante; (b) Se Acionista Pessoa Jurídica: (i) do-
cumento de identidade do representante legal ou procurador presente; (ii) 
estatuto, contrato social, regulamento (em caso de fundo de investimento) 
ou documentos societários equivalentes atualizados, bem como documento 
que comprove poderes de representação: ata de eleição do representante 
legal presente ou da pessoa que assinou a procuração e do administrador 
do fundo, se for o caso, registrados no órgão competente; (iii) comprovan-
te atualizado emitido pela instituição financeira depositária ou pelo agente 
custodiante das ações da Cia., contendo a respectiva participação acio-
nária, datado de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da 
assembleia; (iv) em caso de representação por procurador, documentação 
listada no item (c) adiante; e (c) Se Acionistas representados por procura-
dor, deverão adicionalmente ser apresentados os seguintes documentos: 
(i) procuração, com firma reconhecida, emitida há menos de 1 ano da data 
de realização da assembleia, conforme exigência legal, observado o dis-
posto no artigo 126 da Lei 6.404/76 e no Processo CVM RJ2014/3578; e 
(ii) documento de identidade do Procurador. (III) O acionista que desejar 
poderá optar por exercer o seu direito de voto por meio do sistema de vota-
ção à distância, nos termos da Instrução CVM 481/2009, enviando o corres-
pondente boletim de voto à distância por meio de seus respectivos agentes 
de custódia, por meio da instituição financeira depositária responsável pelo 
serviço de ações escriturais da Cia. ou diretamente à Cia., observadas as 
orientações constantes da Proposta da Administração disponibilizada nesta 
data, bem como as regras previstas na Instrução CVM 481/2009. Informa-
ções adicionais encontram-se na Proposta da Administração disponível na 
sede da Cia. e nos endereços eletrônicos listados acima. RJ, 28/03/2019. 
DOMMO ENERGIA S.A.. Roderick Learoyd Fraser - Presidente do Conse-
lho de Administração.

AVISO AOS ACIONISTAS
A Produtores Energéticos de Manso S/A - PROMAN comunica que estão a 
disposição dos senhores acionistas os documentos discriminados no Art. 
133, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, referente ao encerramento do exercí-
cio de 2018, podendo os mesmos ser obtidos na Rua Engenheiro Haroldo 
Cavalcanti, nº 410, sala 210, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro 
- RJ, CEP 22.795-240, bem como, encontram-se disponibilizados nos por-
tais da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e desta Companhia (www.
promanmt.com.br). Rio de Janeiro, 28 de março de 2019. Nanci Turibio 
Guimarães - Diretora Financeira de Relações com Investidores

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
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C.N.P.J.  40.299.810/0001-05
am/pm Comestíveis Ltda.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALAnçO pATRImOnIAL - ExERcícIOs fInDOs Em 31 DE DEzEmBRO DE 2018 E DE 2017 - (Em milhares de Reais) DEmOnsTRAçãO DE REsuLTADO
ExERcícIOs fInDOs Em 31 DE DEzEmBRO DE 2018 E DE 2017 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por cota)

DEmOnsTRAçõEs DAs muTAçõEs DO pATRImônIO LíquIDO - ExERcícIOs fInDOs Em 31 DE DEzEmBRO DE 2018 E DE 2017 
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por cota)

DEmOnsTRAçõEs DOs fLuxOs DE cAIxA - méTODO InDIRETO - ExERcícIOs fInDOs Em 31 DE DEzEmBRO DE 2018 E DE 2017 
(Em milhares de Reais)

DEmOnsTRAçãO DOs REsuLTADOs ABRAngEnTEs 
ExERcícIOs fInDOs Em 31 DE DEzEmBRO DE 2018 E DE 2017 

(Em milhares de Reais)

nOTAs ExpLIcATIvAs às DEmOnsTRAçõEs fInAncEIRAs - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

 José carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7 S-RJ

Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer 
esclarecimentos que se façam necessários. A Diretoria

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 cOnTExTO OpERAcIOnAL - A am/pm Comestíveis Ltda. (“Sociedade”) é 
uma sociedade limitada com sede na Rua Francisco Eugênio, 371, sala 102, 
na cidade do Rio de Janeiro e tem como principal atividade o comércio, indús-
tria, depósito, exportação e importação de produtos alimentares, naturais ou 
industrializados, no atacado e no varejo, sendo permitida também a participa-
ção em outras sociedades.
2 ApREsEnTAçãO DAs DEmOnsTRAçõEs fInAncEIRAs E REsumO 
DAs pRIncIpAIs pRáTIcAs cOnTáBEIs - As demonstrações financeiras 
da Sociedade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária 

brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emi-
tidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade. As demonstrações financeiras da Sociedade são 
apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As 
principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações fi-
nanceiras estão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira consisten-
te a todos os exercícios apresentados: a) O resultado é apurado pelo princípio 
da competência de exercícios. b) O investimento em controlada está demons-
trado pelo método de equivalência patrimonial. c) O imobilizado é registrado 
ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros incorri-

dos sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação acumulada 
e, quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor recuperável. 
As depreciações são calculadas pelo método linear, levando em consideração 
a vida útil-econômica dos bens, e são revisados anualmente. d) Os demais 
ativos e passivos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, 
acrescido, quando aplicável, dos rendimentos ou encargos e variações mone-
tárias incorridas.
3 ADOçãO DOs nOvOs pROnuncIAmEnTOs EmITIDOs pELO cpc - 
Os seguintes pronunciamentos entraram em vigor em 1 de janeiro de 2018:  
(1) CPC 48 – Instrumentos financeiros - a) Perdas estimadas em crédito de
liquidação duvidosa - A Sociedade avaliou as perdas estimadas em crédito de 
liquidação duvidosa para as contas a receber de clientes, levando em consi-
deração, no reconhecimento inicial do contrato, a expectativa de perdas para
os próximos 12 meses e para a duração do contrato quando da deterioração
ou melhora da qualidade de crédito dos clientes. A Sociedade não identificou
outros impactos decorrentes desta adoção. (2) CPC 47 – Reconhecimento de
receita de contrato com cliente. A Sociedade avaliou todas as etapas para o
reconhecimento de suas receitas de contratos com cliente e com base no seu 
diagnóstico não identificou impactos de mensuração decorrentes da adoção
dessa norma.
4 InvEsTImEnTO Em cOnTROLADA - A Sociedade tem participação no
Centro de Conveniência Millenium Ltda. A movimentação do investimento
está demonstrada a seguir:
Saldo em 2016 599
Equivalência patrimonial (1.463)
Aporte de capital 1.982
Saldo em 2017 1.118
Equivalência patrimonial (1.549)
Saldo em 2018 (431)
5 pATRImônIO LíquIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2018 e 
de 2017, o capital social está representado por 30.511.015 cotas no valor de 
R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional. b. 
Outros resultados abrangentes - Ajustes de avaliação patrimonial - Os ga-
nhos e perdas atuariais referentes a benefícios pós-emprego, apurados em 
avaliação conduzida por atuário independente, são reconhecidos no patrimô-
nio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas 
registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados subsequentemen-
te para o resultado. c. Destinação dos lucros - Os lucros apurados terão a 
destinação que lhes for atribuído pelos cotistas.
6 LucRO BásIcO E DILuíDO pOR cOTA - A tabela a seguir apresenta o 
cálculo do lucro por cota. Não existe diferença entre o lucro básico e diluído 
por cota em todos os exercícios apresentados.
Lucro por cota 2018 2017
Lucro líquido da Sociedade 50.894 44.159
Média ponderada das cotas (milhares) 30.511 30.511
Lucro básico e diluído por cota 1,67 1,45

Ativo 2018 2017
circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5.864 6.622
Aplicações financeiras 28.724 8.396
Contas a receber de clientes 204.437 189.555
Estoques 34.309 27.567
Impostos a recuperar 21.082 7.115
Demais contas a receber 5.019 358
Despesas antecipadas 3.051 5.214
Total do ativo circulante 302.486 244.827

não circulante
Contas a receber de clientes 33.290 603
Imposto de renda e contribuição social diferidos 8.775 6.168
Depósitos judiciais 7.951 76
Demais contas a receber - 5.949
Despesas antecipadas - 648
Total do ativo realizável a longo prazo 50.016 13.444

Investimento em controlada - 1.118
Imobilizado 17.501 21.246
Intangíveis 6.747 8.840

24.248 31.204
Total do ativo não circulante 74.264 44.648
Total do ativo 376.750 289.475

passivo 2018 2017
circulante
Fornecedores nacionais 44.778 18.216
Obrigações tributárias 15.855 14.060
Salários e obrigações sociais 2.318 2.482
Imposto de renda e contribuição social a pagar 11.921 12.736
Demais passivos circulantes 5.759 8.689
Total do passivo circulante 80.631 56.183

não circulante
Sociedades relacionadas 40.000 40.000
Benefícios pós-emprego 57 87
Demais contas a pagar 24.620 10.911
Provisão para passivo a descoberto de controlada 431 -
Total do passivo não circulante 65.108 50.998

patrimônio líquido
Capital social 30.511 30.511
Ajustes de avaliação patrimonial 26 (25)
Lucros acumulados 200.474 151.808
Total do patrimônio líquido 231.011 182.294
Total do passivo e do patrimônio líquido 376.750 289.475

2018 2017
Receita líquida dos serviços prestados 412.988 340.700
Custos dos serviços prestados (308.852) (247.447)

Lucro bruto 104.136 93.253
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (49.762) (36.395)
Gerais e administrativas (38.370) (50.699)
Resultado na venda de bens (19) (14)
Outros resultados operacionais, líquidos 61.492 60.265

Lucro operacional 77.477 66.410
Resultado financeiro 1.748 2.527
Equivalência patrimonial (1.549) (1.463)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 
  social 77.676 67.474
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (28.268) (23.811)
Diferido 1.486 496

Lucro líquido do exercício 50.894 44.159
Lucro líquido por cota do capital social 
  (média ponderada do exercício) - R$ 1,67 1,45
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2018 2017
Lucro líquido do exercício 50.894 44.159
Itens que não serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais em benefício pós-emprego 51 (16)

Resultado abrangente do exercício 50.945 44.143
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

capital social Ajuste de avaliação patrimonial Lucros acumulados patrimônio líquido
saldos em 2016 30.511 (9) 107.649 138.151
Lucro líquido do exercício - - 44.159 44.159
Outros resultados abrangentes:
Perda atuarial em benefício pós-emprego, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social - (16) - (16)

Resultados abrangentes do exercício - (16) 44.159 44.143
saldos em 2017 30.511 (25) 151.808 182.294
Efeitos da adoção de novos pronunciamentos - - (2.228) (2.228)
Lucro líquido do exercício - - 50.894 50.894
Outros resultados abrangentes:
Ganho atuarial em benefício pós-emprego, líquido de 

  imposto de renda e contribuição social - 51 - 51
Resultados abrangentes do exercício - 51 50.894 50.945
saldos em 2018 30.511 26 200.474 231.011

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2018 2017
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 50.894 44.159
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações 6.265 5.901
Crédito de PIS e Cofins sobre depreciações 256 -
Equivalência patrimonial 1.549 1.463
Resultado na venda de bens 19 14
Imposto de renda diferido (1.486) (496)
Outros - (11)

(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes (18.259) (50.444)
Estoques (6.742) 5.226
Impostos a recuperar (13.967) (855)
Demais contas a receber (4.661) 4.111
Despesas antecipadas 2.163 (3.843)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 26.562 (5.172)
Obrigações tributárias 1.795 4.511
Imposto de renda e contribuição social 27.508 23.250
Salários e obrigações sociais (164) (108)
Demais passivos circulantes (2.930) 2.425

2018 2017
(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes (32.687) (551)
Depósitos judiciais (7.875) -
Demais contas a receber 5.949 (4.263)
Despesas antecipadas 648 (648)

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Benefício pós-emprego 48 38
Demais contas a pagar 13.709 (226)

Imposto de renda e contribuição social pagos (28.323) (17.808)
caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 20.271 6.673
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates (20.328) (8.383)
Aporte de capital em controlada - (1.982)
Aquisição de imobilizado (217) (716)
Aquisição de intangível (553) (3.693)
Receita com a venda de bens 69 -

caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (21.029) (14.774)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Partes relacionadas - 9.805

caixa líquido gerado pelas atividades de 
  financiamentos - 9.805
Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa (758) 1.704
caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 6.622 4.918
caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 5.864 6.622

Itaguaçu da BahIa EnErgIas rEnovávEIs s.a.
CNPJ: 23.003.161/0001-34

 PARA NOSSOS ACIONISTAS - MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

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

Para nossos Acionistas. Mensagem da Administração: As Demonstrações Financeiras de 2018 acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório da Admi-
nistração registram os principais eventos do exercício. O ano de 2018 foi marcado pela incerteza em relação à situação das empresas do Complexo Eólico Itaguaçu 
da Bahia, representada inicialmente pele holding IBER – Itaguaçu da Bahia Energias Renováveis S.A. e pelas dez Geradoras Eólicas Itaguaçu da Bahia, Ventos 
de Santo Antônio, Ventos de São Bento, Ventos de São Cirilo, Ventos de São João, Ventos de São Rafael, Ventos de Santa Luiza, Ventos de Santa Madalena, 
Ventos de Santa Marcella e Ventos de Santa Vera. Com a descontratação ocorrida no MCSD em 2017, não fazia mais sentido manter as sociedades geradoras 
ativas e, em AGEs de cada uma delas realizadas em 21 de dezembro de 2018, foi deliberada a extinção da Sociedade e sua incorporação pela controladora IBER, 
que passou a ser a sucessora dos direitos dos projetos eólicos. Neste momento o Projeto Itaguaçu da Bahia encontra-se em regime de gestão como greenfield, 
realizando a manutenção das obrigações da área do parque, projetos e licenças ambientais e medição certificada dos ventos. Ao longo de 2018, por meio da cele-
bração de contratos de cessão não onerosa, Furnas transferiu em junho os 49% de sua titularidade na IBER para a Brasil Ventos Energia (BVE), e, em dezembro, 
após a anuência da SEST e aquisição por Furnas da totalidade das ações do FIP Salus na IBER, cedeu para a BVE os 49% restantes de sua titularidade. Portanto, 
nesta data, 98% das ações da da IBER pertencem à BVE. Faz parte dos objetivos futuros da BVE a construção e desenvolvimento do projeto Itaguaçu da Bahia. 

José Luiz Oliveira de Aguiar - Diretor Administrativo-Financeiro.

Controladora  Consolidado 
Notas 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Ativo
Circulante
 Caixa e equivalentes 
    de caixa 4  338  78  338  104 
 Despesas antecipadas  -  -  -  37 
 Outros créditos  121  95  121  95 
 Tributos a compensar  363  322  363  360 

 822  495  822  596 
Não circulante
 Coligadas e Controladas 5 - 75.113  -  - 
 Créditos a receber -  -  -  1 

 -  75.113  -  1 
Investimento 6  -  -  -  - 
Imobilizado 7  6.156  4  6.156  5.974 
Intangível 8  74.425  -  74.425  74.148 

 80.581  4  80.581  80.122 
Total do Ativo  81.403  75.612  81.403  80.719 

Controladora  Consolidado 
Notas 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Passivo
Circulante
 Fornecedores 9  126  142  126  684 
 Obrigações - folha de 
  pagto.  211  309  211  309 
 Tributos e contribuições  
  a recolher  14  14  14  29 

 351  465  351  1.022 
Não circulante
 Adiantamento para 
futuro aumento de capital 10a  79.142  75.649  79.142  75.649 
 Contrato de cessão de 
  direitos 10b  5.603 - 5.603  5.325 
 Provisão para passivo a 
  descoberto 6 - 789  -  - 
 Provisão multa Aneel 11  9.608 - 9.608  - 
 Retenção contratual  14  -  14  14 

 94.367  76.438  94.367  80.988 
Patrimônio líquido 
(Passivo a Descoberto)
 Capital social 12  27.137  27.137  27.137  27.137 
 (-)Capital a Integralizar  (2.384)  (2.384)  (2.384)  (2.384)
 Prejuízo acumulado  (38.068)  (26.044)  (38.068)  (26.044)
 Total do patrimônio 
líquido  (13.315)  (1.291)  (13.315)  (1.291)
Total do Passivo e 
Patrimônio Líquido  81.403  75.612  81.403  80.719 Controladora Consolidado

Notas 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Despesas operacionais
Gerais e administrativas  (1.493)  (372)  (1.493)  (3.349)
 Pessoal  (815)  (83)  (815)  (1.758)
Administradores  (678)  (289)  (678)  (1.591)
Material  (25)  (6)  (25)  (53)
Serviço de Terceiros  (665)  (217)  (665)  (1.623)
Recuperação de 
despesas e outros  85  (89)  85  (434)
Depreciação  - -  -  (9)
Resultado de equivalên 
 cia patrimonial  -  141.992  - - 
Outras receitas - rever 
 são contrato Oneroso  - -  -  68.826 
Outras receitas - rever 
 são Impairment  - -  -  91.628 
Provisão para Impair-
ment  - -  -  (13.665)
Provisão multa ANEEL  - -  - - 

Prejuízo operacional 
antes dos efeitos 
financeiros  (2.098)  141.308  (2.098)  141.321 
Receitas financeiras  22  164  22  164 
Despesas financeiras  (149)  (34)  (149)  (47)

 (127)  130  (127)  117
Lucro/(Prejuízo) líquido 
do exercício  (2.225)  141.438  (2.225)  141.438 

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

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

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Lucro/(Prejuízo) líquido do 
exercício  (2.225)  141.438  (2.225)  141.438 
Lucro/(Prejuízo) líquido do 
exercício  (2.225)  141.438  (2.225)  141.438 

DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXER-
CÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

(Em milhares de Reais)
Capital 
social

Capital a 
Integralizar

Prejuízo 
acumulado Total

Saldo em 31 de dezembro de 
2016

 27.137  (2.384)  (167.482) (142.729)

Resultado do exercício  - -  141.438  141.438 
Saldo em 31 de dezembro de 
2017

 27.137  (2.384) (26.044)  (1.291)

Resultado da Incorporação das 
SPEs

 -  -  (9.799)  (9.799)

Resultado do exercício  - -  (2.225)  (2.225)
Saldo em 31 de dezembro de 
2018

 27.137  (2.384) (38.068) (13.315)

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

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Lucro (Prejuízo) do exercício  (2.225)  141.438  (2.225)  141.438 
Ajustados por:
 Depreciação e amortização  -  -  -  8 
 Equivalência patrimonial  - (141.992)  -  - 
 Reversão contrato Oneroso  -  -  -  (68.826)
 Reversão Impairment  -  -  -  (91.628)
 Provisão para Impairment  - -  -  13.665 
Lucro (Prejuízo) do exercício 
ajustado  (2.225) (554) (2.225)  (5.343)
Redução (Aumento) dos ativos
 Despesas antecipadas  -  -  37  49 
 Outros créditos  (26) (64) (26) (64)
 Tributos a compensar  (41) (7) (3) (7)
 Caixa Líquido de transferência 
de Ações
Aumento (Redução) dos 
passivos
 Fornecedores  (16) 101 (558) 584
 Obrigações estimadas  (98) (52) (98) (52)
 Tributos e contribuições a 
recolher  - (84) (15) (89)
 Contrato de cessão de direitos 
(Nota 10b)  5.603 - 1 2
 Incorporação provisão do 
passivo descoberto (Nota 6)  (789) -  -  - 
 Incorporação provisão da multa 
ANEEL (Nota 11)  9.608 - 9.608  - 
 Incorporação retenção 
contratual  14  -  -  - 
 Incorporação resultado das 
SPEs  (9.799) - (9.799)  - 
Caixa líquido (utilizado nas) 
gerado pelas atividades 
operacionais  2.231  (660)  (3.077)  (4.920)
Fluxo de caixa das atividades 
de investimento
 Aquisição de imobilizado 
(Nota7)  (6.152)  1 (182) (1.698)
 Aquisição de intangivél (Nota 8)  (74.425)  -  -  - 
 Adiantamento para futuro 
aumento de capital das SPE's 
(Nota 5)  75.113  (5.931)  -  - 
Caixa líquido utilizado nas 
atividades de investimento  (5.464)  (5.930)  (182)  (1.698)
Fluxo de caixa das atividades 
de financiamento
 Adiantamento para futuro 
aumento de capital (Nota 10a)  3.493  5.779  3.493  5.779 
Caixa líquido utilizado nas 
atividades de financiamento  3.493  5.779  3.493  5.779 
Aumento/(redução) do caixa 
e equivalentes de caixa  260  (811)  234  (839)
Demonstração da (redução) 
aumento de caixa e 
equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes no início 
do exercício  78  889  104  943 
Caixa e equivalentes no final do 
exercício  338  78  338  104 
Aumento/(redução) líquido 
de caixa  260  (811)  234  (839)

José Luiz Oliveira de Aguiar - Diretor Administrativo;
Marcus Vinicius do Nascimento - Financeiro 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
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LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
CNPJ/MF nº 07.652.226/0001-16

Prezados Senhores, Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A, submete à apreciação de V.S.ª, o Relatório de Administração e as correspondentes demonstrações contábeis, acompa-
nhadas pelas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, referente ao período compreendido entre a 01 de janeiro a 31/12/2018 e segundo semestre. Desempenho Econômico-Financeiro: A Lecca CFI S/A, vem conquistando vários parceiros, 
ampliando e alavancando negócios e incrementando sua participação no mercado. Priorizamos o aprimoramento dos Controles Internos, Políticas e Procedimentos, visando atender às recomendações do Banco Central do Brasil. RJ, 25/03/2019.

D I S C R I M I N A Ç Ã O
2° 

sem/2018 2018 2017
Receitas da intermediação financeira  11.255  24.517  25.705
Operações de crédito  9.457  21.151  19.375
Resultado de operações com títulos e val. Mobiliários  1.798  3.366  6.330

Despesas da intermediação financeira  (2.234)  (5.736)  (10.020)
Operações de captação no mercado  (2.758)  (5.631)  (9.802)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  524  (105)  (218)

Resultado bruto da intermediação financeira  9.021  18.781  15.685
Outras receitas/despesas operacionais  (8.967)  (18.469)  (15.249)
Receitas de prestaçao de serviços  177  310  76
Rendas de tarifas bancárias  4.089  6.707  2.089
Despesas de pessoal  (21)  (46)  (97)
Outras despesas administrativas  (11.071)  (20.430)  (14.040)
Despesas tributárias  (843)  (1.582)  (1.033)
Outras receitas operacionais  167  640  1.322
Outras despesas operacionais  (1.465)  (4.068)  (3.566)

Resultado operacional  54  312  436
Resultado não operacional  56  103  -
Resultado antes da tributação s/lucro e participa-
ções  110  415  436
I.R. e C.S.  (90)  (379)  (116)
Provisão para I.R.  (45)  (200)  (54)
Provisão para C.S.  (45)  (179)  (62)

Lucro líquido do período  20  36  320
Nº de ações  19.500.000  19.500.000  19.500.000
Lucro líquido p/ações  0,0010  0,0019  0,0164

Balanço patrimonial em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)  Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
 do 2º sem. de 2017 e de 31/12/18 e 2017 Em MR$

Demonstrações do fluxo de caixa do 2º sem. de 2018 e de 31/12/18 e 2017  
Em MR$

Relatório da administração

Demonstração do resultado do 2º sem.de 2018 e de 31/12/2018 e 2017 Em MR$

Notas explicativas às demonstrações contábeis De 31/12/2018 e 2017 Em MR$
: 1. Contexto operacional: A Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (“CFI”) 
é a instituição líder do Conglomerado Financeiro formado com a Lecca Distribuidora 
de TVM Ltda., perante o Banco Central do Brasil (BACEN). A CFI tem como principais 
objetivos a concessão de crédito pessoal, empresarial e a concessão de crédito direto 
ao consumidor (CDC). Além dos recursos próprios a CFI capta no mercado via emissão 
de Letras de Câmbio (LC), Recibos de Depósitos Bancários (RDB) e Depósitos a Prazo 
com Garantia Especial (DPGE). 2. Apresentação das demonstrações contábeis: 
Estão apresentadas em milhares de reais, exceto o lucro ou prejuízo por ação, e fo-
ram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às instituições do Sistema Financeiro Nacional, emanadas das normas e instruções 
do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do BACEN em consonância com o Plano 
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). Com relação as 
normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, foram adotadas 
apenas os normativos aprovados pelo BACEN. A elaboração de demonstrações con-
tábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às institui-
ções autorizadas a funcionar pelo BACEN, requer que a Administração use julgamento 
na determinação e registro de estimativas contábeis. Os ativos e passivos sujeitos a 
essas estimativas e premissas referem-se, basicamente, à provisão para operações 
de créditos e outros créditos de liquidação duvidosa e à provisão para passivos contin-
gentes. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas e poderá resultar 
em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de 
sua determinação. A CFI revisa essas estimativas e premissas periodicamente. As 
demonstrações contábeis contemplam uma visão verdadeira e apropriada da evolução 
e resultados da CFI. A Administração avaliou a habilidade da CFI de continuar operando 
normalmente e está convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a 
seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de 
nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significantes sobre a sua capaci-
dade de continuar operando. Portanto, as demonstrações contábeis foram preparadas 
com base nesse princípio. Estão sendo apresentadas as Demonstrações Contábeis 
encerradas no exercício e semestre findo em 31/12/2017, em comparação ao exercício 
findo em 31/12/2016. 3. Principais práticas contábeis: a. Caixa e equivalentes de 
caixa: Incluem, conforme Resolução CMN nº 3.604/08, dinheiro em caixa, depósitos 
bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de 
mudança de valor, com prazo de vencimento, na data de aquisição, igual ou inferior a 
90 dias. b. TVM: Os TVM são classificados nos termos da Circular BACEN nº 3.068/01, 
em três categorias apresentadas abaixo: i - Títulos para negociação – TVM adquiridos 
com o objetivo de serem ativa e frequentemente negociados, ajustados pelo valor de 
mercado, em que as perdas e os ganhos realizados e não realizados sobre esses títulos 
são reconhecidos no resultado do período; II - Títulos disponíveis para venda – TVM 
que não se enquadrem como para negociação nem como mantidos até o vencimento, 
ajustados pelo valor de mercado em contrapartida à conta destacada no Patrimônio 
Líquido, líquido dos efeitos tributários. Os ganhos e perdas de títulos disponíveis para 
venda, quando realizados, serão reconhecidos na data de negociação na demonstração 
do resultado, em contrapartida de conta específica do Patrimônio Líquido; III - Títulos 
mantidos até o vencimento – TVM, exceto ações não resgatáveis, para os quais haja a 
intenção e a capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, 
avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos em contrapartida ao 
resultado do período. c. Operações de crédito e outros créditos (operações com 
características de concessão de crédito): Registradas a valor presente, calculadas 
“pro-rata dia” com base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados, sendo 
atualizadas até o 59º dia de atraso, observada a expectativa do recebimento. A partir do 
60º dia, o reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo recebimento das pres-
tações. d. Provisão para crédito de liquidação duvidosa: Constituída com base na 
análise dos riscos de realização dos créditos, em montante considerado suficiente para 
a cobertura de eventuais perdas, considerando o provisionamento mínimo requerido na 
Resolução CMN nº 2.682/99. e. Depósitos a prazo e recursos de aceites cambiais: 
Estão demonstrados pelo valor da exigibilidade, acrescido dos encargos incorridos até a 
data do balanço (“pro rata dia”).  f. Apuração do resultado: As receitas e despesas são 
contabilizadas pelo regime de competência. g. Ativo e passivo circulante, ativo rea-
lizável e passivo exigível a longo prazo: Demonstrados pelos valores de realização 
e exigibilidade, incluindo os rendimentos, encargos e variações monetárias auferidas 
e incorridas até a data do balanço. Os valores realizáveis e exigíveis até um ano após 
a data-base são classificados no Circulante e após um ano da data-base, no Longo 
prazo. 4. TVM: Em 31/12/2018 os TVM são representados por aplicações em cotas 
de fundo de investimento sem prazo de vencimento final, no montante de R$62.754 
(31/12/2017 - R$48.802), e em letras financeiras do tesouro (LFT) com prazo de venci-
mento para março de 2022 no montante de R$820. Todos os títulos estão classificados 

na categoria de “Títulos para negociação”. 5. Operações de crédito: As operações 
de crédito e outras operações com características de concessão de crédito podem 
ser assim demonstradas: a. Operações de crédito: i. Por modalidade de crédito:

2018 2017
Modalidade de crédito Saldo Provisão Saldo Provisão

Empréstimos  37.020  1.000  54.361  1.048
Financiamentos  805  4  313  2
Total  37.826  1.004  54.674  1.050
ii. Por nível de risco e faixa de vencimentos:

2018 2017
A vencer

Nível de 
risco

Venci-
das

Em até 3 
meses

De 3 a 12 
meses

Após 12 
meses Total

Provi-
são Total

Provi-
são

A - 14.784 18.276 3.486 36.546 183 51.296 241
B 28 34 38 23 123 1 20 1
C - - - 1 1 - 2.430 73
D 106 203 - - 309 31 188 19
E 5 3 4 4 16 4 11 3
F 4 2 1 - 7 4 13 6
G 106 27 8 4 145 102 29 20
H 600 56 10 13 679 679 687 687

Total 849 15.109 18.337 3.531 37.826 1.004 54.674 1.095
iii. Por tipo de cliente e atividade econômica:

Setor 2018 2017
Pessoas físicas  8.021  7.662
Pessoa jurídica - Comércio  29.805  47.012
Total  37.826  54.674
b. Outros créditos – com característica de concessão de crédito: Composto, ex-
clusivamente por créditos a receber referentes a operações de recebíveis com o setor 
de comércio. Os níveis de risco e as faixas de vencimento, podem ser demonstrados 
da seguinte forma:

2018 2017
A vencer

Nível de risco
Venci-

das
Em até 3 
meses

De 3 a 12 
meses Total

Provi-
são Total

Provi-
são

A - 1.278 14 1.292 6 5.795 29
B 19 55 54 128 1 - -

Total 19 1.333 68 1.420 7 5.795 29
c. Créditos baixados para prejuízo, renegociação e recuperação: No exercício findo 
em 31/12/2018 houve R$ 33 referente a baixa de créditos para prejuízo (31/12/2017 – R$ 
175) e R$ 189 referente à recuperação de créditos baixados para prejuízo (31/12/2017 
– R$ 841). 6. Outros créditos – diversos: Essa rubrica está assim composta:

Descrição 2018 2017
Adiantamentos 64 50
Devedores por Depósitos em Garantias 9 10
Impostos e Contribuições a Compensar 568 938
Devedores Diversos no País 732 262

Total 1.373 1.260
7. Depósitos 2018 2017

Depósitos Total
Até 90 
dias

De 91 a 
180 dias

De 181 a 
365 dias

Acima de 
365 dias Total

Depósito interfinanceiro  261  261  -  -  -  341
Depósito a prazo  47.326  2.847  3.451  4.831  36.197  54.879
Total  47.587  3.108  3.451  4.831  36.197  55.220
Os depósitos são indexados a taxa referencial de juros (CDI). 8. Recursos de aceites 
cambiais: Em 31/12/2018 e 2017 os recursos de aceites cambiais são representa-
dos por letras de câmbio (LCs) remuneradas com base na taxa referencial de juros 
(CDI) ou prefixados com taxas entre 7,5% a.a. a 14% a.a. 9. Outras obrigações: a. 
Cobrança e Arrecadação de Tributos: Representado pelo IOF a recolher incidente 
sobre as operações de créditos realizadas no período. b. Fiscais e previdenciárias: 
Em 31/12/2018 e 2017 as obrigações fiscais e previdenciárias são representadas por 
impostos e contribuições a recolher, incluindo IRPJ e CSLL. O I.R. foi calculado a alí-
quota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 10% e a C.S. à alíquota 
de 20%. Em 21/05/2015, foi publicada a Medida Provisória nº 675 (MP 675/15) que 
elevou a alíquota da C.S. sobre o Lucro Líquido dos setores financeiro e segurador de 
15% para 20% do lucro tributável, a partir/09/2015. Em 7/10/2015, foi publicada a Lei 

13.169, que reduz a alíquota de 20% para 15% a partir de 2019. 
c. Diversas 2018 2017
Contas a pagar 179 452
Credores diversos 1.238 7.331

1.417 7.783
10. Passivos contingentes: As contingências são avaliadas com base nas melhores 
estimativas da Administração, levando em consideração a opinião dos assessores 
jurídicos e são classificadas de acordo com as determinações do CPC 25 – Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovada pelo Banco Central do Brasil 
através da Resolução CMN nº 3.823/09. Em 31/12/2018 a CFI possui processos com 
probabilidade de perda provável e possível nos valores de R$ 918 e R$ 969 respecti-
vamente (31/12/2017 – R$ 458 e R$ 436).  11. Capital Social: O Capital Social está 
representado por 19.500.000 ações ordinárias sem valor nominal, totalmente subscrito 
e integralizado em moeda corrente do país, de domiciliados no país. 12. Partes relacio-
nadas: As transações com partes relacionadas são efetuadas em taxas e condições 
usuais de mercado e estão assim representados:

2018 2017
Empresas do mesmo grupo econômico
 Depósitos Interfinanceiros 261 341
 Depósitos a prazo 377 934
Controlador e membros da família
 Recursos de aceites cambiais 2 3
 Depósitos a prazo 5.939 818
Total 6.579 2.096
13. Gerenciamento de risco: A gestão de riscos das operações é realizada por 
meio de políticas internas e equipes multidisciplinares, independentes das áreas 
de negócio da CFI, que monitoram os diversos riscos inerentes às operações e/ou 
processos, incluindo os riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. Essas 
estruturas de gerenciamento estão discriminadas nos relatórios anuais e no site da 
CFI. A estratégia de gestão de risco e os respectivos efeitos nas demonstrações 
contábeis atendem plenamente ao disposto pela Resolução CMN nº 4.557/17 e 
estão resumidos da seguinte forma: a. Limites operacionais

2018 2017
Patrimônio líquido - CFI  20.301  20.265
 Nível 1  20.255  20.265
 Capital Principal  20.255  20.265
Patrimônio de Referência (PR) - (a)  20.255  20.265
Patrimônio de Referência Exigido (PRE)  10.860  11.849
Exposição total ponderada pelo risco (RWA) – (b)  125.912  128.099
 Risco de Crédito  101.932  106.902
 Risco Operacional  23.980  21.197
Índice de Basiléia - (a/b) 16,1% 15,8%
Índice de Imobilização 2,0% 1,9%
 Limite para imobilização (LI)  10.124  10.133
 Situação para o limite de imobilização  403  391
 Valor da margem ou insuficiência  9.721  9.742

 197.537  328.842
As Resoluções nº 4.192/13 e nº 4.278/13 do CMN dispõem sobre os critérios de apu-
ração dos Requerimentos Mínimos de Patrimônio de Referência, e a resolução nº 
4.193/13 institui o Adicional de Capital Principal. Para os cálculos das parcelas de risco, 
foram observados os procedimentos das Circulares BACEN nº 3.644/13, 3.652/13, 
3.679/13 e 3.696/14 para risco de crédito, e das Circulares nº 3.640/13 e 3.675/13 para 
risco operacional. A CFI optou pela abordagem do indicador básico para mensuração 
do Risco operacional.  Nos exercícios findos em 31/12/2018 e 2017, todos os limites 
operacionais estão devidamente atendidos. b. Gerenciamento de capital: Visa o mo-
nitoramento, o controle e avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos 
a que a instituição está sujeita, considerando os objetivos estratégicos da instituição. A 
CFI adota uma postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente 
de possíveis mudanças nas condições de mercado nos termos da Resolução CMN 
nº 4.557/17. Atuando de forma conservadora, não assumindo posições de risco no 
mercado de derivativos, respeitando rigorosamente os limites de diversificação e con-
centração máximos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. c. Risco de crédito: 
Fundamentado na Resolução CMN nº 4.557/17 a exposição ao risco de crédito pela CFI 
está ligada a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, 
por determinada contraparte, de obrigações relativas à liquidação de operações de 
crédito ou de TVM. Todas as operações de crédito da CFI são avaliadas conforme 
Resolução CMN nº 2.682/99 do BACEN, para correta adequação nas classes de risco 
e quando necessário o respectivo registro de provisão para perda. Como instrumentos 
mitigadores, a CFI, além de atuar de forma conservadora, respeitados rigorosamente 
os limites de diversificação e concentração máximos estabelecidos pelo Banco Cen-
tral do Brasil, realiza uma criteriosa seleção de seus clientes. d. Risco de mercado: 
Fundamentado na Resolução CMN nº 4.557/17 a exposição ao risco de mercado está 
ligada a possibilidade de oscilações nas taxas de juros e câmbio, nos preços de ações 
e indicadores de inflação, resultando em variações nos preços dos ativos em geral. A 
política da instituição, em termos de exposição ao risco de mercado é conservadora, 
com limites definidos e validados pela Diretoria Executiva, sendo o cumprimento des-
te, acompanhado diariamente. e. Risco Operacional: Conforme Resolução CMN n° 
4.557/17, a empresa dispõe de estrutura de gerenciamento do risco operacional, capaz 
de identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos associados as suas ativi-
dades. O risco operacional é a possibilidade de ocorrência de eventos externos ou de 
falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas. A CFI 
desenvolve tempestivamente políticas, sistemas e controles internos para a mitigação 
e controle de possíveis perdas advindas da exposição aos riscos inerentes às suas 
atividades, com um conjunto de processos e rotinas adequadas às suas modalida-
des operacionais, visando monitorar, controlar e assegurar o cumprimento de regras e 
normas aplicáveis para que práticas inadequadas não comprometam a condição dos 
negócios e acarretem perdas financeiras.Luiz Eduardo da Costa Carvalho - Diretor 
Presidente; Pablo Pacheco Braga - CRC RJ 083300/O-1. CPF 043.890.627-60.

Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da LECCA Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (“LECCA CFI”), as quais compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para semestre e exercício findos 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 da LECCA Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em 31/12/2018, 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 opi-
nião: 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 LECCA CFI, 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 do período anterior: As Demonstrações 
Contábeis correspondentes ao exercício e semestre findos em 31/12/2017, apresentadas para fins de comparação por força das normas emanadas do Banco Central do Brasil, foram anteriormente por nós auditadas de acordo com as normas de auditoria 
vigentes por ocasião da emissão do relatório em 21/03/2018, que não conteve nenhuma modificação. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da LECCA CFI 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 é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a LECCA CFI 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 Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da LECCA CFI 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: a) 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; e 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. b) 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 LECCA CFI. c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. d) 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 Cia.. 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 Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. e) 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. RJ, 19/03/2019. AUDIPEC - AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S. - CRC RJ-N° 0202; Ernesto 
Patrício Giráldez - - Contador CRC-RJ N° 053.076/O-2.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ativo Nota 2018 2017
Ativo circulante  98.974  104.266
Disponibilidades 3.a  108  281
TVM e instrs. Financs. Derivativos 4  62.754  48.802
Carteira própria  62.754  48.802

Operações de crédito 5.a  33.327  48.157
Setor privado  34.296  49.108
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa  (969)  (951)

Outros créditos  2.785  7.026
Outros créditos com caracteristica de operações de 
crédito 5.b  1.420  5.795
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)  (8)  (29)
Diversos 6  1.373  1.260

Ativo realizável a longo prazo  4.315  5.467
TVM e instr.Financs.Derivativos 4  820  -
Carteira própria  820  -

Operações de crédito 5.a  3.495  5.467
Setor privado  3.530  5.566
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (35)  (99)

Ativo permanente  62  101
Imobilizado de uso  62  101
Outras imobilizações de uso  905  905
(-) Depreciações acumuladas  (843)  (804)

Total do ativo  103.351  109.834
Passivo Nota 2018 2017

Passivo circulante  29.863  39.038
Depósitos 7  11.390  13.366

Depósitos interfinanceiros de liquidez  261  341
Depósitos a prazo  11.129  13.025

Recursos de aceites cambiais 8  16.257  17.284
Recursos de aceites cambiais  16.257  17.284

Outras obrigações 9  2.216  8.388
Cobrança e arrecadação de trib.E assemelhados  635  441
Fiscais e previdenciárias  164  164
Diversas  1.417  7.783

Passivo exigível a longo prazo  53.187  50.531
Depósitos 7  36.197  41.854

Depósitos a prazo  36.197  41.854
Recursos de aceites cambiais 8  16.072  8.219

Recursos de aceites cambiais  16.072  8.219
Outras obrigações 10  918  458

Diversas  918  458
Patrimônio líquido  20.301  20.265

Capital 11  19.500  19.500
De domiciliados no país  19.500  19.500

Reservas de lucros  801  765
Total do passivo  103.351 109.834

Reser- Lucros Total em

Capital 
Reali-
zado

Reser-
vas de 

Lu-
cros 
Legal

vas 
Espe-

ciais De 
lucros

ou Pre-
juízos 

Acumu-
lados 2018 2017

Saldos em 30/06/2018  19.500  337  444  -  20.281  20.206
Lucro/prejuízo líq. do semestre  -  -  -  20  20  283
Destinações:  -  1  19  (20)  -  (224)

Constituição de reservas  -  1  19  (20)  -  -
Dividendos distribuídos  -  -  -  -  -  (224)

Saldos em 31/12/2018  19.500  338  463  -  20.301  20.265
Mutações no período  -  1  19  -  20  59
Saldos em 31/12/2017  19.500  336  429  -  20.265  20.169
Lucro/prejuízo líq. do semestre  -  -  -  36  36  320
Destinações:  -  2  34  (36)  -  (224)

Constituição de reservas  -  2  34  (36)  -  -
Dividendos distribuídos  -  -  -  -  -  (224)

Saldos em 31/12/2018  19.500  338  463  -  20.301  20.265
Mutações no período  -  2  34  -  36  96

D I S C R I M I N A Ç Ã O
2° Sem/ 

2018 2018 2017
Atividades operacionais
Lucro líquido do semestre  20  36  320
Ajustes ao resultado do período
(+) Depreciação 10 39 98
(Aumento)/redução de TVM  386  (820)  -
(Aumento)/redução das operações de crédito  11.182  16.803  14.436
(Aumento)/redução de outros créditos  4.704  4.240  (4.858)
Aumento/(redução) de depósitos  (14.939)  (7.633)  (418)
Aumento/(redução) de recursos de aceites cambiais  11.765  6.826 (10.243)
Aumento/(redução) de outras obrigações  (1.434)  (5.712)  (6.405)

Caixa líq. proveniente de atividades operacionais  11.694  13.779  (7.070)
Atividades em investimentos
Aquisição de imobilizado  -  -  (15)

Caixa líquido proveniente de investimentos  -  -  (15)
Atividades em financiamentos
Dividendos a pagar  -  -  (224)

Caixa líquido proveniente de financiamentos  -  -  (224)
Aumento/(redução) no caixa e equivalentes de caixa  11.694  13.779  (7.309)
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício  51.168  49.083  56.392
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício  62.862  62.862  49.083
Aumento/(redução) no caixa e equivalentes de caixa  11.694  13.779  (7.309)

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. - Companhia Aberta
CNPJ Nº 00.743.065/0001-27 - NIRE: 33300161899

Aviso de Disponibilização de Documentos para a Assembleia Geral
Comunicamos aos Senhores Acionistas que se acham à sua disposição, na 
sede social da Companhia, situada na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, 
sala 3701, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ, e eletronicamente nas 
páginas da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computado-
res (www.cvm.gov.br), os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei no. 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao Exercício Social encerrado 
em 31 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.

Renato Lopes Proença - Diretor de Relação com Investidores.

Acesso à internet é desafio para ampliar a agricultura de precisão
Produtores que se desta-

cam no desenvolvimento da 
agricultura de base mais tec-
nológica têm acesso à inter-
net nas sedes das proprieda-
des e boa conectividade em 
pleno campo. Contudo, essa 
realidade não é presente para 
a maior parte dos agriculto-
res do país, principalmente 
os de médio e pequeno porte.

A promoção da conecti-
vidade no interior do país 
integra um dos pilares da 
nova Secretaria de Inova-

ção, Desenvolvimento Ru-
ral e Irrigação do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). En-
tre os principais objetivos da 
nova secretaria do ministé-
rio está o de desenvolver a 
agricultura de precisão para 
reduzir o impacto socioam-
biental e econômico para o 
produtor e para toda a socie-
dade.

Segundo Fabrício Jun-
tolli, coordenador da Co-
missão Brasileira de Agri-

cultura de Precisão do 
Mapa, o foco é promover 
a conectividade nas peque-
nas e médias propriedades. 
“Nós temos que ter conec-
tividade a preços compatí-
veis com os pequenos e mé-
dios produtores, para que 
utilizem todas tecnologias 
e inovações. E para fazer 
agricultura de precisão, a 
internet é primordial”.

Juntolli ressalta ser pos-
sível colocar internet em 
qualquer lugar do Brasil por 

meio do satélite geoestacio-
nário. Porém, a tecnologia é 
muito cara e inacessível ao 
pequeno produtor. 

“Só nos grandes centros 
há conectividade razoável. 
Mas no interior do Brasil, 
não tem sinal. Se você tem 
um equipamento que precisa 
obter e mandar dados rápi-
dos, telemetria, por exem-
plo, tem dificuldade”, relata 
Álvaro Salles, diretor execu-
tivo do Instituo Mato-Gros-
sense do Algodão (IMA).
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)Balanços patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Notas explicativas sobre às demonstrações financeiras 
Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstrações do Resultado em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Demonstrações do Resultado Abrangente em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Lucro Líquido do Exercício 4.954 5.176
Ajuste
Depreciação 2.620 2.619
Juros sobre financiamentos 1.817 2.244
Rendimento aplicação financeira (629) (579)

8.762 9.460
Variações nos ativos e passivos
Concessionárias e permissionárias 2.576 (2.931)
Despesas antecipadas 3 (2)
Imposto de renda retido na fonte (36) 13
Outros ativos (12) (6)
Fornecedores 3.279 5.712
Impostos e contribuições a recolher (39) 663
Outros passivos 17 6
Juros pagos (1.700) (1.954)
Imposto de renda e contribuição social pagos (8) (520)
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais 12.808 10.441
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado (299) (245)
Aplicação em titulos e valores mobiliarios (16.296) (16.826)
Resgate em titulos e valores mobiliarios 12.535 14.793
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de investimentos (4.060) (2.278)
Pagamento de dividendos (4.730) (4.098)
Amortização de financiamentos (4.033) (4.070)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de financiamentos (8.763) (8.168)
Redução (aumento) de caixa e equivalentes
 de caixa (15) (5)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 42 47
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 27 42

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Ativo Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 27 42
Títulos e Valores Mobiliários 5 10.281 6.017
Concessionárias e permissionárias 6 1.642 4.217
Despesas antecipadas 23 26
Imposto de renda retido na fonte 89 53
Outros ativos 50 39

12.111 10.394
Não circulante
Títulos e Valores Mobiliários 5 1.610 1.529
Imobilizado 7 63.029 65.351
Intangível 47 -

64.685 66.880
Total do ativo 76.796 77.274
Passivo e patrimônio líquido Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Contas a Pagar 9 10.689 7.411
Financiamentos 10 4.103 4.104
Dividendos a pagar 13.d 1.166 1.229
Compensação ambiental 11 99 100
Impostos e contribuições a recolher 103 127
Imposto de renda e contribuição social 255 279
Outros passivos 158 128

16.574 13.378
Não circulante
Financiamentos 10 16.482 20.398

Patrimônio líquido 13
Capital social 35.432 35.432
Reserva legal 1.338 1.093
Reserva de retenção de lucros 6.970 6.973

43.740 43.498
Total do passivo e patrimônio líquido 76.796 77.274

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Receitas líquidas 14 18.903 22.813
Custo sobre serviços prestados 15 (11.278) (14.540)
Lucro bruto 7.625 8.273
Despesas Operacionais (671) (624)
Lucro operacional antes do resultado
 financeiro 6.955 7.649
Resultado financeiro 16 (1.135) (1.699)
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 5.819 5.950
Imposto de renda e contribuição social 8 (911) (774)
Lucro Líquido do exercício 4.908 5.176

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício 4.908 5.176
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 4.908 5.176

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva 
de Lucros

Lucros  
acumulados Total

Em 31/12/2016 35.432 835 6.284 - 42.551
Lucro líquido do exercício - - - 5.176 5.176
Constituição de reservas - 258 3.689 (3.947) -
Pagamento dos dividendos - - (3.000) - (3.000)
Dividendos propostos - - - (1.229) (1.229)
Em 31/12/2017 35.432 1.093 6.973 - 43.498
Lucro líquido do exercício - - - 4.908 4.908
Constituição de reservas - 245 3.497 (3.742) -
Pagamento dos dividendos - - (3.500) - (3.500)
Dividendos propostos - - - (1.166) (1.166)
Em 31/12/2018 35.432 1.338 6.970 - 43.740

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Relatório da Administração. Srs. Acionistas, em cumprimento das disposições legais e estatutárias, submetemos a vossa apreciação, as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrada em 31/12/2018. Agradecimentos. 
Ao reconhecermos que o resultado alcançado é consequência da união e do esforço de nossos empregados e do apoio, empenho, incentivo e profissionalismo de todos com que nos relacionamos, queremos expressar nossos agradecimentos, 
aos nossos acionistas, e ao nosso cliente, fornecedores, aos Governos Municipais, Estaduais e Federais e demais autoridades, as agências Reguladoras e aos demais Agentes do Setor.

1. Informações gerais. A Pequena Central Hidroelétrica Rio do Braço S.A.
(“Companhia” ou “PCH Rio do Braço”) está situada na zona rural do município
de Rio Claro, RJ, e é uma Companhia anônima de capital fechado, constituída
em 23/08/2007. A Companhia tem por objeto a implantação e exploração de
pequenas centrais hidroelétricas e a geração e comercialização de energia elé-
trica por 30 anos. A Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), através
do despacho nº 292, de 1/02/2008, aprovou o Projeto Básico da PCH Braço já
com a titularidade da empresa para a PCH Rio do Braço. A Companhia foi auto-
rizada pela ANEEL, por meio da Resolução Autorizativa n° 1.748 de 6/01/2009,
a explorar a Pequena Central Hidroelétrica Braço, com 11.520 kW de potência
instalada, localizada no rio do Braço, no Município de Rio Claro, no Estado do
Rio de Janeiro. Através do contrato nº 1155418 de 7/12/2009 celebrado com a
LightCom Comercializadora de Energia S.A anteriormente denominada Light
ESCO - Prestação de Serviços Ltda. a Companhia formalizou a venda de toda
a energia produzida no período 01/02/2011 a 31/12/2025. Foi assinado, em ju-
lho de 2010, contrato de financiamento mediante abertura de crédito entre a
Companhia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BN-
DES, na modalidade Project Finance, sendo este um passo importante para
estruturação financeira do projeto. 2. Resumo das principais políticas contá-
beis. As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas e estão
sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, in-
cluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (“CPC”), em consonância com a Lei das S.A. e as normas emitidas pela
Comissão de Valores Imobiliários - CVM. A emissão das demonstrações finan-
ceiras foi autorizada pela diretoria em 01/03/2019. As principais políticas contá-
beis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos períodos
apresentados. 2.1 Base de preparação. A preparação de demonstrações fi-
nanceiras 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 da Companhia. Aquelas áreas que reque-
rem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstra-
ções financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 2.2. Moeda funcional e moeda
de apresentação. Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em
Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredon-
dados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.3.
Base de Mensuração. As demonstrações financeiras foram preparadas utili-
zando como base o custo histórico, exceto por determinados instrumentos fi-
nanceiros mensurados pelos seus valores justos quando requerido nas nor-
mas. A classificação da mensuração do valor justo nas categorias de níveis 1,2
ou 3 (dependendo do grau de observância das variáveis utilizadas) está apre-
sentada na nota 4.4 de instrumentos financeiros. 2.4. Principais políticas con-
tábeis. 2.4.1. Instrumentos financeiros. A Companhia classifica seus ativos e
passivos financeiros, no reconhecimento inicial, de acordo com as seguintes
categorias: (i) Ativos financeiros. Os ativos financeiros incluem caixa e equiva-
lentes de caixa, contas a receber de clientes, títulos e valores mobiliários, e
outros itens financeiros, além de outros créditos realizáveis por caixa. A Com-
panhia reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados.
Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos na data da negociação
quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.
Um ativo financeiro, que não possua um componente de financiamento signifi-
cativo, é inicialmente mensurado pelo valor justo acrescido, para um item que
não é VJR, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou emissão. Um recebível sem um componente de financiamento
significativo é inicialmente mensurado pelo preço da transação. A Companhia
não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de
caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebi-
mento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transa-
ção na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do
ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou reti-
da pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida como
um ativo separado. Classificação e mensuração subsequente. Política aplicada
a partir de 01/01/2018. No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classi-
ficado como mensurado pelo custo amortizado; ao valor justo por meio de ou-
tros resultados abrangentes (“VJORA”) ou ao valor justo por meio do resultado
(“VJR”) com base tanto: (a) no modelo de negócios da entidade para a gestão
dos ativos financeiros; quanto. (b) nas características de fluxo de caixa contra-
tual do ativo financeiro.A Companhia mensura o ativo financeiro ao custo amor-
tizado quando: (i) o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios
cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa
contratuais; e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em
datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, paga-
mentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. A Companhia
mensura o ativo financeiro ao valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes quando: (i) o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios
cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais
quanto pela venda de ativos financeiros; e (ii) os termos contratuais do ativo fi-
nanceiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constitu-
am exclusivamente pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal
em aberto. O ativo financeiro deve ser mensurado ao valor justo por meio do
resultado, a menos que seja mensurado ao custo amortizado ou ao valor justo
por meio de outros resultados abrangentes. Entretanto, no reconhecimento ini-
cial, a Companhia pode irrevogavelmente designar um ativo financeiro que, de
outra forma, satisfaz os requisitos para serem mensurados ao custo amortizado
ou ao VJORA como ao VJR, se isso eliminar ou reduzir significativamente um
descasamento contábil que de outra forma poderia surgir.  Os ativos financeiros
não são reclassificados após seu reconhecimento inicial, a menos que a Com-
panhia altere seu modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, caso
em que todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia
do primeiro exercício subsequente à mudança no modelo de negócios. Avalia-
ção do modelo de negócio: política aplicável a partir de 01/01/2018 . A Compa-
nhia faz uma avaliação do objetivo do modelo de negócios no qual um ativo fi-
nanceiro é mantido em um nível de portfólio, porque isso reflete melhor a forma
como o negócio é gerenciado e as informações são fornecidas à administração.
As informações consideradas incluem: - as políticas e objetivos declarados
para o portfólio e o funcionamento dessas políticas na prática. Isso inclui se a
estratégia da administração se concentra em ganhar receita de juros contratu-
ais, mantendo um perfil de taxa de juros específico, combinando a duração dos
ativos financeiros com a duração de quaisquer passivos relacionados ou saídas
de caixa esperadas ou realizando fluxos de caixa através da venda dos ativos;
- como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à administração da
Companhia; os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e os
ativos financeiros mantidos dentro desse modelo de negócios) e como esses
riscos são gerenciados; - como os gestores da empresa são remunerados,
como no exemplo: se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos admi-
nistrados ou nos fluxos de caixa contratuais coletados; e - a frequência, o volu-
me e a época das vendas de ativos financeiros em exercícios anteriores, as
razões para tais vendas e as expectativas sobre a atividade de vendas futuras.
As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não
se qualificam para desreconhecimento não são consideradas vendas para
esse fim, consistentes com o reconhecimento contínuo dos ativos pela Compa-
nhia. Ativos financeiros que são mantidos para negociação ou são gerenciados
e cujo desempenho é avaliado com base no valor justo são mensurados pelo
VJR. Avaliação sobre se os  fluxos de caixa contratuais são somente  pagamen-
tos de principal  e juros: Política aplicável a partir de 01/01/2018. Para os fins
desta avaliação, “principal” é definido como o valor justo do ativo financeiro no
reconhecimento inicial; juros são definidos como a contraprestação pelo valor
do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor do principal em
aberto durante um determinado período de tempo e por outros riscos e custos
básicos de empréstimos (exemplo: risco de liquidez e custos administrativos),
assim como uma margem de lucro. Ao avaliar se os fluxos de caixa contratuais
são apenas pagamentos de principal e juros, a Companhia considera os termos
contratuais do instrumento. Isso inclui avaliar se o ativo financeiro contém um
termo contratual que pode alterar o prazo ou o valor dos fluxos de caixa contra-
tuais de forma que ele não atenda a essa condição. Mensuração subsequente
e ganhos e perdas: Política aplicável a partir de 01/01/2018.
Ativos financeiros 
ao VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente pelo 
valor justo. Os ganhos e perdas líquidos, incluindo juros 
ou receita de dividendos, são reconhecidos no resultado.

Ativos financeiros 
ao custo amortizado

Esses ativos são mensurados subsequentemente pelo 
custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva 
de juros. O custo amortizado é reduzido por perdas por 
redução ao valor recuperável. A receita de juros, ganhos 
e perdas cambiais e a redução ao valor recuperável são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda 
no desreconhecimento é reconhecido no resultado.

Instrumentos de 
dívida ao VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente pelo 
valor justo. Os rendimentos de juros calculados utili-
zando o método do juro efetivo, ganhos e perdas cam-
biais e a redução do valor recuperável são reconheci-
dos nos resultados. Outros ganhos e perdas líquidos 
são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, os 
ganhos e perdas acumulados em ORA são reclassifi-
cados para o resultado.

Instrumentos 
patrimoniais ao 
VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente pelo 
valor justo. Os dividendos são reconhecidos como re-
ceita no resultado, a menos que o dividendo represen-
te claramente uma recuperação de parte do custo do 
investimento. Outros ganhos e perdas líquidos são re-
conhecidos em ORA e nunca são reclassificados para 
o resultado.

 A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais 
aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando esses direitos são transferidos 
em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da 
titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem 
transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titulari-
dade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. 
Política aplicável antes de 01/01/2018.  A Companhia classificou seus ativos fi-
nanceiros nas seguintes categorias: - empréstimos e recebíveis; - mantidos até 
o vencimento; - disponível para venda; e - ao VJR, e nesta categoria como: a)
mantidos para negociação; b) instrumentos derivativos de hedge; ou c) desig-
nado ao VJR. Mensuração subsequente e ganhos e perdas: Política aplicável
antes de 01/01/2018.
Ativos financeiros 
ao VJR

Mensurados ao valor justo e subsequentes alterações, 
incluindo juros ou receita de dividendos, foram reco-
nhecidos no resultado.

Ativos financeiros 
mantidos
 até o vencimento

Mensurados ao custo amortizado, utilizando o método 
da taxa efetiva de juros.

Empréstimos e 
recebíveis

Mensurados ao custo amortizado, utilizando o método 
da taxa efetiva de juros.

Ativos financeiros 
 disponíveis para 
venda

Mensurados ao valor justo e subsequentes alterações, 
exceto perdas por redução ao valor recuperável, re-
ceitas de juros e diferenças de moedas estrangeiras 
sobre instrumentos de dívida, foram reconhecidos em 
ORA e acumulados na reserva de valor justo. Quan-
do esses ativos foram desreconhecidos, o ganho ou a 
perda acumulada no patrimônio líquido foi reclassifica-
do para o resultado.

(i) Passivos financeiros. Os passivos financeiros são classificados como men-
surados ao custo amortizado ou VJR. Um passivo financeiro é classificado ao
VJR se for classificado como mantido para negociação, caso seja um derivativo
ou caso seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os
passivos financeiros ao VJR são mensurados pelo valor justo e os ganhos e
perdas líquidos, incluindo qualquer despesa de juros, são reconhecidos no re-
sultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados ao
custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Incluem-se nes-
sa categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos finan-
ceiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados
em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com
prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes são
classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da
Companhia compreendem contas a receber (concessionárias e permissioná-
rias) e caixa e equivalentes de caixa. Despesas com juros são reconhecidos no
resultado. A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando suas
obrigações contratuais são baixadas ou canceladas ou expiram. No desreco-
nhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto
e a contraprestação paga (incluindo quaisquer ativos não monetários transferi-
dos ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (ii) Compensação de
saldos (“offsetting”). Os ativos e passivos financeiros são compensados e o
valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a
Companhia tem um direito legal de compensar os valores e pretende liquidá-los
em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
2.5. Contas a receber de clientes. Correspondem aos valores a receber de
clientes pela disponibilidade e geração de energia produzida pela usina. Se o
prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber
são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no
ativo não circulante. Os contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhe-
cidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortiza-
do com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a Provisão estimada de
crédito de liquidação duvidosa “PECLD” (impairment). Na prática são normal-
mente reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para impairment,
se necessária. 2.6. Imobilizado. Terreno, máquinas e equipamentos, custos
financeiros e custos gerais com a construção da planta, compreendem o custo
de construção da usina hidroelétrica. A depreciação do imobilizado está limita-
da ao prazo de autorização. Redução ao valor recuperável de ativos. O imo-
bilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identi-
ficar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou
alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recu-
perável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar
se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o
valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o
preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os
ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de
caixa identificáveis separadamente. 2.7. Contas a pagar aos fornecedores.
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou servi-
ços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sen-
do classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no perí-
odo de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que
mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo
não circulante. 2.8. Financiamentos. Os financiamentos tomados foram reco-
nhecidos inicialmente no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de
transação. Em seguida, os financiamentos tomados são apresentados pelo
custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao perí-
odo incorrido (“pro rata temporis”). 2.9. Provisões. As provisões são reconhe-
cidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formali-
zada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de
recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável
do valor possa ser feita. 2.10. Demais ativos e passivos. São demonstrados
por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos cor-
respondentes rendimentos (encargos) auferidos (incorridos) até a data do ba-
lanço. Estão classificados no ativo e passivo não circulante, respectivamente,
os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após doze meses. 2.11. Im-
posto de renda e contribuição social corrente. As despesas de imposto de
renda e contribuição social compreendem os impostos correntes. Os impostos
sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na pro-
porção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no
patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio
líquido. 2.12. Capital. As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líqui-
do. 2.13. Reconhecimento de receita. A receita compreende o valor presente
na prestação de serviço de geração de energia e de receita disponibilizada até
a data do balanço, contabilizado pelo regime de competência. A receita é reco-
nhecida com base nos valores estabelecidos no contrato com a Light Esco
Prestação de Serviços Ltda..  2.14. Distribuição de dividendos. A distribuição
de dividendos aos acionistas da Companhia é reconhecido como um passivo
nas demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no Estatuto
Social da Companhia. Qualquer valor acima do obrigatório somente é provisio-
nado na data em que são aprovados pelos acionistas em Assembleia Geral.
2.15. Principais mudanças nas políticas contábeis. I - Pronunciamento Téc-
nico CPC 48 – Instrumentos Financeiros (IFRS 9 – Financial Instruments). A 
Companhia adotou o CPC 48/IFRS 9 com aplicação inicial a partir de 01/01/2018,
aproveitando a isenção que lhe permite não reapresentar informações compa-
rativas de exercícios anteriores decorrentes das alterações na classificação e
mensuração de instrumentos financeiros, incluindo perdas de crédito espera-
das. Eventuais diferenças nos saldos contábeis de ativos e passivos financei-
ros resultantes da adoção inicial do CPC 48/IFRS 9 foram reconhecidas nos
lucros acumulados. • Classificação e Mensuração – Ativos e passivos financei-
ros. O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para
ativos financeiros: (i) mensurados ao custo amortizado, (ii) mensurados ao va-
lor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e (iii) mensurados
ao valor justo por meio do resultado (VJR).  A norma elimina as categorias
existentes no CPC 38/IAS 39 de mantidos até o vencimento, empréstimos e
recebíveis e disponíveis para venda. Os novos requerimentos de classificação
não produziram impactos na mensuração dos ativos e passivos financeiros da
Companhia conforme demonstrado abaixo, não havendo assim impacto signi-

ficativo nas informações contábeis da Companhia. • Redução ao valor recupe-
rável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais. O CPC 48/IFRS 9 
substitui o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38/IAS 39 por um modelo 
prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas espe-
radas se aplicará a ativos contratuais e aos ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado ou ao VJORA, com exceção de investimentos em instrumen-
tos patrimoniais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com 
base nas perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de 
crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo 
da vida esperada de um instrumento financeiro. Não havendo assim impacto 
significativo nas informações contábeis da Companhia. II - Outras alterações: 
As seguintes normas e interpretações alteradas não produziram impactos sig-
nificativos nas demonstrações financeiras da Companhia: -  CPC 47 / IFRS 15 
– Receita de Contratos com Clientes  - Alterações ao CPC 10 (IFRS 2) Paga-
mento baseado em ações em relação à classificação e mensuração de deter-
minadas transações com pagamento baseado em ações. - Alterações ao IFRS
4 (Insurance Contracts) para adequação à aplicação da IFRS 9 (Financial Ins-
truments). - Transferências de Propriedade de Investimento (Alterações ao
CPC 28 / IAS 40). - Ciclo de melhorias anuais para as IFRS 2014-2016 - Altera-
ções à IFRS 1 e à IAS 28. - Alterações ao CPC 36 Demonstrações Consolida-
das (IFRS 10) e ao CPC 18 Investimento em Coligada (IAS 28) em relação a
vendas ou contribuições de ativos entre um investidor e sua coligada ou seu
empreendimento controlado em conjunto. - ICPC 21 / IFRIC 22 Transações em
moeda estrangeira e adiantamento.  2.15.1 Nova norma e interpretação ain-
da não efetiva. Uma nova norma será efetiva para exercício iniciado em
01/01/2019. A Companhia não adotou essa alteração na preparação destas
demonstrações financeiras e não planeja adotar estas normas de forma anteci-
pada. A seguinte norma alterada e interpretação não deverão ter um impacto
significativo nas demonstrações financeiras da Companhia: • O CPC 06 (R2)
Operações de Arrendamento Mercantil - IFRS 16 Leases introduz um modelo
único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arren-
datários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa
o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. 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 financeiros ou ope-
racionais. Adicionalmente, a IFRS 16 substitui a despesa linear de arrendamen-
to operacional pelo custo de depreciação de ativos objetos de direito de uso
desses contratos e pela despesa de juros sobre as obrigações de arrendamen-
to às taxas efetivas de captação vigentes à época da contratação dessas tran-
sações. A Companhia analisou os efeitos da adoção da nova norma e o impac-
to do IFRS 16 nos registros, e considerando os contratos e a operação
realizadas no exercício de 2018, não identificou  impacto  relevante na adoção.
3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos. As estimativas e os julga-
mentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consi-
deradas razoáveis para as circunstâncias. a. Perda (Impairment) estimada de 
ativos não financeiros. Uma perda por redução ao valor recuperável existe
quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu
valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e
o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em
informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços
de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor
em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa
derivam do orçamento para um período equivalente à vida útil do ativo em aná-
lise e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia
ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que
melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O
valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de
caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros esperados e à
taxa de crescimento de receitas e despesas utilizada para fins de extrapolação.
Em 31/12/2018, a Companhia avaliou e não identificou nenhum indicativo de
impairment. 4. Gestão de risco financeiro. 4.1. Fatores de risco financeiro.
4.2. a. Risco de crédito. Salvo pelos depósitos e cauções vinculados e conces-
sionária e permissionárias, a Companhia não possui outros saldos a receber de
terceiros contabilizados neste exercício. Por esse fato, esse risco é considera-
do baixo. b. Risco de liquidez. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela
Companhia, sendo sua projeção monitorada continuamente, a fim de garantir e
assegurar as exigências de liquidez, os limites ou cláusulas dos contratos de
empréstimos e caixa suficiente para atendimento às necessidades operacio-
nais do negócio. O excesso de caixa gerado pela Companhia é investido em
contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de
curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liqui-
dez suficiente para fornecer margem, conforme determinado pelas previsões
acima mencionadas. Os vencimentos do financiamento, considerando os juros
contratuais, estão demonstrados a seguir:
Vencimentos BNDES
2020 4.044
2021 4.044
2022 4.044
2023 4.044
2024 em diante 310

16.482
Passivo de Curto e Longo Prazo, considerando a taxa anual de juros de 2,05% 
para a tranche A e C e 4,50% para tranche B. c. Risco de taxa de juros. A 
Companhia está exposta ao risco que uma variação de taxa de juros cause um 
aumento na sua despesa financeira com pagamentos de juros futuros. A dívida 
está sujeita à variação da TJLP. d. Valorização dos instrumentos financeiros. 
A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para 
caixa e equivalentes de caixas, contas a receber, contas a pagar a fornecedores 
e financiamentos. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm 
liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três 
meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são 
sistematicamente renegociados, os valores contábeis aproximam-se dos valores 
justos. Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia, 
em 31/12/2018, estão descritos a seguir: (i) Caixa e equivalentes de caixa, 
outros ativos e fornecedores. Os valores contabilizados aproximam-se dos de 
realização. (ii) Financiamentos e debêntures. Estão sujeitos a juros com taxas 
usuais de mercado. Os valores de mercado dos financiamentos e debêntures 
são muito próximos dos valores contabilizados. (iii) Instrumentos financeiros 
derivativos. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos.  
4.3 Gestão de capital. Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital 
são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para ofe-
recer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de 
manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Condizente com 
outras Companhias do setor, a Companhia monitora o capital com base no nível 
de endividamento da Companhia, bem como nos compromissos previstos nos 
contratos de empréstimos assinados. O nível de endividamento da Companhia 
é medido pelo montante total de dívida, de qualquer natureza, isto é, seu passivo 
circulante, acrescido do passivo não circulante e dividido por seu patrimônio 
líquido. Os índices de endividamento em 31/12/2018 e 2017 podem ser assim 
sumariados:

2018 2017
Montante total de dívida (passivo circulante 
 acrescido de passivo não circulante) 33.056 33.776
Total do patrimônio líquido 43.740 43.498
Índice de alavancagem financeira 0,76 0,78
4.4 Instrumentos financeiros a valor justo por meio de resultado. 

31/12/2018

Ativos, conforme balanço patrimonial Recebíveis

Valor justo 
por meio do 

resultado Total
Caixa e Equivalentes de caixa 27 - 27
Concessionárias e permissionárias 1.642 - 1.642
Títulos e valores mobiliários - 11.891 11.891

1.668 11.891 13.558

Passivos, conforme balanço patrimonial
Outros passivos 

financeiros Total
Financiamentos 20.584 20.584
Fornecedores 10.689 10.689

31.273 31.273
31/12/2017

Ativos, conforme balanço patrimonial Recebíveis

Valor justo 
por meio do 

resultado Total
Caixa e equivalentes de caixa 42 - 42
Equivalentes de caixa - - -
Concessionárias e permissionárias 4.217 4.217
Títulos e valores mobiliários 7.546 7.546

4.259 7.546 11.805
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Aos Conselheiros e Diretores da Pequena Central Hidroelétrica Rio do Braço S.A.. Rio de Janeiro - RJ. Opinião. 
Examinamos as demonstrações financeiras da Pequena Central Hidroelétrica Rio do Braço S.A. (Companhia), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, 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 Pequena Central Hidroelétrica Rio do Braço S.A. em 31/12/2018, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
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. 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 da Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades 
dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 

razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações financeiras, representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, 
pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 01/03/2019
KPMG Auditores Independentes CRC SP-014428/O-6 F-RJ
José Luiz de Souza Gurgel - Contador CRC RJ-087339/O-4

Passivos, conforme balanço patrimonial
Outros passivos 

financeiros Total
Financiamentos 24.502 24.502
Fornecedores 7.411 7.411

31.913 31.913
4.5. Avaliação dos instrumentos financeiros. Os instrumentos financeiros 
constantes do balanço patrimonial, tais como caixa e equivalentes, títulos e va-
lores mobiliários são classificados como nível 1. Para determinação do valor de 
mercado, foram utilizadas as informações disponíveis e metodologias de ava-
liação apropriadas para cada situação. Hierarquia do valor justo. Os diferen-
tes níveis mencionados acima foram definidos como a seguir: • 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 observá-
veis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado
de preços). • Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são base-
adas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).Não houve
instrumentos financeiros alocados ao Nível 3, nem ocorreram transferências
de níveis no período observado. 4.6. Análise de Sensibilidade. O quadro de
análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, apresenta os riscos que
podem gerar efeitos no resultado da Companhia, com cenário mais provável
(cenário Atual) segundo avaliação efetuada pela administração. São demons-
trados dois outros cenários, a fim de apresentar 25% (para mais ou para menos)
de deterioração na variável de risco considerada, respectivamente (cenários I e
II). A análise de sensibilidade apresentada considera mudanças com relação a
determinado risco, mantendo constante todas as demais variáveis, associadas
a outros riscos, com saldos de 31/12/2018.

Premissas
Efeito das Contas 
sobre Resultado Saldo Cenário I

Cenário 
Atual Cenário II

CDI % 4,42% 6,42% 8,42%
Aplicações Financeiras 11.891 526 763 1.002

TJLP 4,98% 6,98% 8,98%
Empréstimos 20.585 1.025 1.437 1.848

5. Títulos e Valores Mobiliários.
Circulante 31/12/2018 31/12/2017
Equivalentes de Caixa (a) 10.281 6.017

10.281 6.017
Não circulante 31/12/2018 31/12/2017
Fundos vinculados (b) 1.610 1.529

1.610 1.529
11.891 7.546

(a) Refere-se a aplicação financeira mantidas com bancos de primeira linha,
indexado pelo CDI e com liquidez imediata e está representado, por Certifica-
dos de Depósito Bancário - CDB, realizadas com instituições que operam no
mercado financeiro nacional e contratadas em condições e taxas normais de
mercado, tendo como característica alta liquidez, baixo risco de crédito e remu-
neração pela variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). (b) Os
fundos vinculados referem-se a aplicações financeiras (indexados pelo CDI),
requeridas em contrato de empréstimo com o BNDES, com a finalidade de
garantia real. O saldo mínimo deve ser equivalente a três meses do serviço da
dívida somado de três meses dos custos do contrato de operação e manuten-
ção. 6. Concessionárias e Permissionárias. Refere-se às contas a receber
de energia gerada ao cliente LightCom Comercializadora de Energia S/A;

2018 2017
Suprimento - LightCom Comercializadora de Energia S/A 1.381 1.345
Energia de Curto Prazo - Camara de Comercialização
 de Energia Elétrica 261 2.873

1.642 4.217
 7. Imobilizado. 

Em milhares de Reais
Terre-

nos

Reser-
vatórios, 

barra-
gens e 

adutoras
Edifi-

cações

Máqui-
nas e 

equipa-
mentos

Mó-
veis e 
uten-
silios

Ou-
tros Total

Custo
Saldo em 31/12/2016 3.530 42.207 16.933 19.420 40 885 83.015
Adições - - - - 1 245 245
Saldo em 31/12/2017 3.530 42.207 16.933 19.420 41 1.130 83.260
Adições - - - 9 1 289 299
Saldo em 31/12/2018 3.530 42.207 16.933 19.429 42 1.419 83.559

Depreciação acumulada

Em milhares de Reais
Terre-

nos

Reser-
vatórios, 

barra-
gens e 

adutoras
Edifi-

cações

Máqui-
nas

e equi-
pamen-

tos

Mó-
veis e 
uten-
silios

Ou-
tros Total

Saldo em 31/12/2016 - 8.206 3.296 3.777 11 - 15.291
Depreciação 1.407 564 647 1 2.619
Saldo em 31/12/2017 - 9.613 3.860 4.424 12 - 17.909
Depreciação 1.408 565 648 1 2.619
Saldo em 31/12/2018 - 11.021 4.425 5.072 13 - 20.527
Valor contábil líquido
Em 31/12/2016 3.530 34.001 13.637 15.643 29 885 67.724
Em 31/12/2017 3.530 32.594 13.073 14.996 29 1.130 65.351
Em 31/12/2018 3.530 31.186 12.508 14.357 29 1.419 63.029
 A Resolução Autorizativa nº 1.748, de 6/01/2009, que autoriza a Pequena 
Central Hidroelétrica Rio do Braço S.A. a estabelecer-se como Produtor Inde-
pendente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da PCH 
Rio do Braço, localizada no Município de Rio Claro, Estado do Rio de Janei-
ro, está regida sob as condições estabelecidas nos arts. 12, 15 e 16 da Lei 
nº 9.074, de 7/07/1995, regulamentada pelo Decreto nº 2.003, de 10/09/1996. 
Essa Resolução menciona, em seu artigo 10, a previsão de que ao final do 
prazo da autorização, os bens e instalações vinculados à produção de ener-
gia elétrica passarão a integrar o patrimônio da União, mediante indenização 
dos investimentos realizados, desde que previamente autorizados e ainda não 
amortizados, apurada por auditoria da ANEEL, ou poderá ser exigido que a au-

torizada restabeleça, por sua conta, o livre escoamento das águas. O Decreto 
2003/96 da ANEEL, em relação as indenizações a que referem-se as resolu-
ções autorizativas, consideram no seu artigo 20 § 1º: Art. 20. No final do prazo 
da concessão ou autorização, os bens e instalações realizados para a geração 
independente e para a autoprodução de energia elétrica em aproveitamento 
hidráulico passarão a integrar o patrimônio da União, mediante indenização 
dos investimentos ainda não amortizados. § 1º Para determinação do montante 
da indenização a ser paga, serão considerados os valores dos investimentos 
posteriores, aprovados e realizados, não previstos no projeto original, e a de-
preciação apurada por auditoria do poder concedente. Face ao exposto acima, 
a Companhia, em 2013, ajustou sua estimativa do valor de depreciação dos 
bens do ativo imobilizado limitando ao seu prazo da autorização (anteriormente 
realizada pelas taxas da ANEEL publicadas na Instrução Normativa 496/2012).  
8. Imposto de renda e contribuição social. A Companhia vem adotando o
regime de tributação lucro presumido desde o exercício de 2011.

2018 2017
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Receita de geração 22.406 22.406 19.350 19.350
22.406 22.406 19.350 19.350

Percentual de Presunção do IR (8%)
 e da CSLL (12 %) 8% 12% 8% 12%
IR e contribuição social às alíquotas
 da legislação 1.792 2.689 1.548 2.322
Rendimento de Aplicação Financeira 719 719 593 593
Base para calculo do IR e
 contribuição social 2.512 3.408 2.141 2.915
Alíquota nominal combinada do IR e
 da CSLL - % 25% 9% 25% 9%
IR e contribuição social às alíquotas
 da legislação 604 307 512 262
Alíquota Efetiva do IR e
 Contribuição Social 10% 5% 9% 4%
9. Contas a Pagar. 31/12/2018 31/12/2017
Provisão para liquidação de energia de CP 10.463 7.242
Outros 227 169

10.689 7.411
10. Financiamentos.

Moeda Nacional
Taxa anual 

de juros a.a. 2018 2017
Tranche A TJLP 6% + 2,05% 17.899 20.451
Tranche B TJLP 4,5% 2.007 3.275
Tranche C TJLP 6% + 2,05% 679 776
Financiamento BNDES - principal e juros 20.584 24.502
Passivo circulante 4.103 4.104
Não-circulante 16.482 20.398
O montante registrado no longo prazo tem a seguinte composição, por ano de 
vencimento:

2018 2017
Vencimentos BNDES Vencimentos BNDES
2020 4.044 2017 4.024
2021 4.044 2018 4.024
2022 4.044 2019 4.024
2023 4.044 2020 4.024
2024 em diante 310 2021 4.024

2022 em diante 276
16.482 20.398

 O montante registrado em principal e juros tem a seguinte composição: 

Empréstimo
Saldo 
2016 Aquisição Amortização

Saldo 
12/2017

Principal Juros Principal Juros
BNDES 28.282 - 2.243 4.070 1.954 24.502
Total: 28.282 - 2.243 4.070 1.954 24.502

Empréstimo
Saldo 
2017 Aquisição Amortização

Saldo 
12/2018

Principal Juros Principal Juros
BNDES 24.502 - 1.817 4.033 1.700 20.585
Total: 24.502 - 1.817 4.033 1.700 20.585
a. Garantias concedidas. • Penhor de direitos emergentes da Concessão.
• Penhor de Ações. • Penhor de Direitos Creditórios. b. Covenants financeiros.
Devido a esse financiamento, a Companhia fica obrigada a cumprir os seguintes 
índices: • O índice de cobertura do serviço da dívida de no mínimo 1,20 • O índi-
ce de capitalização própria de no mínimo 25% do investimento total do projeto. 
Todas as cláusulas restritivas requeridas pelo BNDES estão sendo atendidas. 
11. Compensação ambiental 31/12/2018 31/12/2017
Medidas compensatórias 99 100
 Por se tratar de Companhia que possui licenciamento ambiental para realização 
do empreendimento, a Companhia contribui para o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, conforme estabelecido no termo 
nº 36/2006. Desta forma, a Companhia procedeu à provisão do valor mencio-
nado no termo/contrato e parte foi realizada nos exercícios anteriores. 12 Con-
tingências. A Administração, de acordo com o CPC 25, adota o procedimento 
de classificar as causas impetradas contra a Companhia em função do risco 
de perda, baseada na opinião de seus consultores jurídicos, da seguinte forma: 
I - Para as causas 
cujo desfecho 
negativo para a 
Empresa seja con-
siderado como de 
risco provável

II - Para as causas 
cujo desfecho nega-
tivo para a Empresa 
seja considerado 
como de risco pos-
sível

III - Para as causas cujo desfe-
cho negativo para a Empresa 
seja considerado como de 
risco remoto

São constituídas
 provisões.

As informações 
correspondentes são 
divulgadas em notas 
explicativas.

Somente são divulgadas em No-
tas Explicativas as informações, 
que, a critério da Administração, 
sejam julgadas de relevância 
para o pleno entendimento das 
demonstrações contábeis.

A Companhia não possui contingências com risco de perda provável, de acordo 
com seus advogados externos. (a) A Companhia é parte de um Inquérito Civil 
Público, em andamento no Ministério Público Federal - Núcleo de Volta Redon-
da/RJ, onde foi apresentada em 2002, uma representação pela Associação dos 
Moradores do Vale do Rio do Braço / Santana alegando que a construção da 
PCH Rio do Braço causaria diversos danos ao meio ambiente. A Companhia 
obteve junto ao IBAMA, todas as licenças ambientais necessárias a implanta-
ção do empreendimento e esclarece que cumpriu e vem cumprindo com todas 
as suas obrigações perante este órgão. Os consultores jurídicos da empresa 
entendem a perda dessa demanda como possível e sem valor de causa, por-
tanto em 31/12/2018, não foram registrados quaisquer valores de provisão nas 
Demonstrações Financeiras decorrentes dessa ação. (b) A Companhia é parte 
de um Processo Administrativo / Notificação por parte da SPU - Secretaria de 
Patrimônio da União, onde é alegado que as margens do Rio do Braço seriam 
de propriedade da União, e que portanto é devida a União uma remuneração 
pelo uso dessas áreas. A Companhia entende que a aplicação desse conceito 
só é válida para rios navegáveis, o que certamente o Rio do Braço não é. Foi 
apresentada defesa tempestiva e posteriormente foram enviados esclareci-
mentos adicionais sobre o tema. Os consultores jurídicos da empresa enten-
dem a perda dessa demanda como possível e sem valor de causa, portanto em 
31/12/2018, não foram registrados quaisquer valores de provisão nas Demons-
trações Financeiras decorrentes dessa ação. 13. Patrimônio líquido. a. Ca-
pital social. O capital social em 31/12/2018 é de R$ 35.432, representado por 
17.096.592 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. O capital foi inte-
gralizado em sua totalidade pelo Fundo de Investimento em Participações Bra-
sil e Energia (FIPBE). b. Destinação do resultado. O resultado do exercício, 
após os ajustes previstos em lei incluindo a dedução de prejuízos acumulados, 
bem como a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social, terá a 
seguinte destinação: • 5% para a reserva legal, até o limite máximo estabeleci-
do pela legislação societária. • 25% será distribuído como dividendo obrigatório. 
• Após qualquer retenção prevista no orçamento anual, o saldo remanescente
terá a destinação deliberada pela Assembleia Geral. c. Reserva legal e de
retenção de lucros. A reserva legal é constituída anualmente como destina-
ção de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital
social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. A 
reserva de retenção de lucros refere-se à retenção do saldo remanescente de
lucros acumulados de exercícios anteriores, a fim de cumprir as determinações
dos covenants do financiamento junto ao BNDES e atender às limitações do
orçamento de caixa da Companhia a ser aprovada em conselho da administra-
ção. Por meio da 44º RCA de 12/12/2018, foi aprovado o pagamento da reserva
de retenção de lucros do exercício social de 2017. Os mesmos foram pagos ao
Fundo de Investimento em Participações Brasil e Energia em 28/12/ 2018, no
montante R$ 3.500. d. Dividendos propostos. Os dividendos propostos re-
ferentes aos dividendos mínimos calculados sobre o lucro líquido do exercício
de 2017, no montante de R$ 1.230, foram pagos ao Fundo de Investimento em
Participações Brasil e Energia em 15/06/2018. Já no exercício de 2018, foram
constituídos dividendos mínimos de R$ 1.166.
14. Receita líquida 31/12/2018 31/12/2017
Fornecimento de energia 16.152 15.662
Outras receitas (a) 3.623 7.917
Imposto sobre serviços (873) (766)

18.902 22.813
(a) Receitas oriundas de operações no Mercado de Curto Prazo de Energia
Elétrica - MCP, originadas pelo saldo positivo do balanço energético da Com-
panhia, contabilizadas e liquidadas pela CCEE - Camara de Comercialização
de Energia Elétrica.
15. Custo sobre os serviços prestados. 31/12/2018 31/12/2017
Pessoal (634) (551)
Material (119) (98)
Serviços de terceiros (1.611) (1.609)
Depreciação (2.620) (2.620)
Aluguéis (56) (58)
Seguros (113) (114)
Impostos e taxas (14) (23)
Compra de energia elétrica (6.110) (9.469)
Outros - -

(11.277) (14.540)
16. Resultado financeiro 31/12/2018 31/12/2017
Despesas financeiras
Juros BNDES (1.817) (2.183)
Tarifas bancárias (37) (98)
Outras (1) (11)

(1.855) (2.292)
Receitas financeiras
Rendimento de aplicações 720 593

720 593
(1.135) (1.699)

17. Seguros. Em 31/12/2018, a cobertura de seguros contra riscos operacio-
nais era composta por R$ 69 milhões para danos materiais, R$ 10 milhões para
responsabilidade civil e R$ 100 mil para o seguro dos veículos.
Risco Vigência Importância segurada
Seguro de veículo 21/11/2018 a 21/11/2019 100
Risco de Engenharia 14/03/2018 a 14/03/2019 69.160
Responsabilidade Civil 14/03/2018 a 14/03/2019 10.000

Diretoria

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Contador

Marcelo Pedreira de Oliveira
Diretor Presidente

Gliciara dos Santos Lima Alcantara
Contadora - CRC 116761/O-0

Projeto cria contribuição para 
substituir IOF e financiar 
Previdência rural

Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 48/19 cria a Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico 
sobre operações financeiras (Cide-
OF), destinada a financiar a Previ-
dência rural brasileira. O novo tributo 
incidirá sobre as operações de crédito, 
câmbio e seguro, e negociações com 
títulos e valores mobiliários (como 
ações e derivativos). A proposta tra-
mita na Câmara dos Deputados.

Segundo o projeto, o novo tribu-
to substituirá o atual Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF), que 
incide sobre as mesmas operações da 
Cide-OF, mas sem a vinculação com 
a Previdência e com alíquotas dife-
rentes das propostas pelo deputado.

O autor da proposta, deputado 
Márcio Jerry (PCdoB-MA), afirma 
que o objetivo é criar uma fonte de 
recursos adicional e estável para a 
Previdência Social rural, “em face da 
reconhecida insuficiência das fontes 
de receita constitucionalmente vincu-

ladas ao seu financiamento”.
“O incremento de arrecadação 

decorrente da implementação da 
contribuição será, inicialmente, da 
ordem de R$ 40 bilhões por ano”, 
diz Márcio Jerry.

Pelo projeto, as alíquotas serão 
progressivas (com limites máximo 
e mínimo) e vão variar conforme 
a operação. Caberá ao governo re-
gulamentar a progressividade. Elas 
serão as seguintes: de 0,38% a 1,5% 
para operações de câmbio e de cré-
dito; de 0,38% a 25% para seguros; 
e de 3% a 96% para compra e venda 
de títulos mobiliários.

O texto delimita ainda a base de 
cálculo para cada tipo de operação e 
os contribuintes, atingindo pessoas fí-
sicas e jurídicas. O projeto será anali-
sado inicialmente pelas comissões de 
Seguridade Social e Família; de Fi-
nanças e Tributação; e de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania. Depois, 
seguirá para o Plenário da Câmara.

Acesso à internet é desafio para 
ampliar a agricultura de precisão

 Produtores que se destacam no 
desenvolvimento da agricultura de 
base mais tecnológica têm acesso à 
internet nas sedes das propriedades 
e boa conectividade em pleno cam-
po. Contudo, essa realidade não é 
presente para a maior parte dos 
agricultores do país, principalmen-
te os de médio e pequeno porte.

A promoção da conectividade no 
interior do país integra um dos pila-
res da nova Secretaria de Inovação, 
Desenvolvimento Rural e Irrigação 
do Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa). Entre 
os principais objetivos da nova se-
cretaria do ministério está o de de-
senvolver a agricultura de precisão 
para reduzir o impacto socioam-
biental e econômico para o produ-
tor e para toda a sociedade.

Segundo Fabrício Juntolli, coor-
denador da Comissão Brasileira de 
Agricultura de Precisão do Mapa, 
o foco é promover a conectividade 
nas pequenas e médias propriedades. 
“Nós temos que ter conectividade a 
preços compatíveis com os pequenos 

e médios produtores, para que utili-
zem todas tecnologias e inovações. E 
para fazer agricultura de precisão, a 
internet é primordial”.

Juntolli ressalta ser possível co-
locar internet em qualquer lugar do 
Brasil por meio do satélite geoes-
tacionário. Porém, a tecnologia é 
muito cara e inacessível ao peque-
no produtor. 

“Só nos grandes centros há co-
nectividade razoável. Mas no in-
terior do Brasil, não tem sinal. Se 
você tem um equipamento que 
precisa obter e mandar dados rápi-
dos, telemetria, por exemplo, tem 
dificuldade”, relata Álvaro Salles, 
diretor executivo do Instituo Mato-
Grossense do Algodão (IMA).

O pesquisador José Paulo Mo-
lim ressalta que o acesso à inter-
net, especialmente a conexão entre 
os técnicos que atuam na área de 
produção e a sede da propriedade, 
é fundamental para facilitar o pro-
cesso de tomada de decisões do 
produtor.

“Há a conectividade do proprie-

tário à internet, por meio do celular 
ou do computador, e tem a conec-
tividade da área de produção com 
a sede. A primeira é mais óbvia e 
muita gente consegue resolver. A 
segunda é mais operacional, mais 
desafiadora e muito mais limitada. 
Pouquíssimos, para não dizer prati-
camente ninguém, tem essa abertu-
ra da área de produção com inter-
net”, comenta Molim.

Atualmente, o mapa de cobertura 
feito pelos provedores de internet 
segue o contorno dos municípios 
como referência, o que dificulta 
saber como está o acesso nas áre-
as rurais. “Não é uma informação 
completa. Para nós da agricultura 
essa informação precisa ser melhor 
elaborada”, sugere Molim.

Produtores também relatam que 
o acesso à internet poderia aumentar 
a segurança no campo. “Se houvesse 
conectividade, seria possível montar 
sistemas inteligentes de segurança e 
monitoramento mais abrangente, 
adotar rastreabilidade de produtos 
químicos, por exemplo.
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TRANSPORTES FINK S.A.
CNPJ/MF nº 33.056.334/0001-36

Balanço Patrimonial em 31/12 (Em R$)

Passivo 15.240.001,82 13.811.384,76
Circulante 3.210.012,23 2.878.341,42
Fornecedores 424.146,43 511.594,08
Impostos a pagar 420.686,78 429.835,90
Imposto de Renda PJ e CSLL a Recolher 269.849,66 -
Dividendos a pagar - 68.584,00
Obrigações trabalhistas 690.645,85 773.797,64
Adiantamentoss recebidos 1.289.803,38 885.392,51
Outras obrigações 114.880,13 209.137,29

Não Circulante 4.406.636,53 3.552.034,51
Partes relacionadas 4.366.362,65 3.511.760,63
Provisão para contigências 40.273,88 40.273,88

Patrimônio Líquido 7.623.353,06 7.381.008,83
Capital social 4.777.455,02 4.777.455,02
Reserva de legal 742.022,25 718.209,44
Reserva estatutária 455.569,62 407.944,00
Reserva de lucros 1.648.306,17 1.477.400,37

Capital  
Social

Reserva de 
 Legal

Reserva  
 Estatutária

Reserva de 
 Investimentos

Lucros (prejuízos)  
acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2016 4.777.455,02 718.209,44 407.944,00 3.229.365,43 - 9.132.973,89
Prejuízo líquido do Exercício - - - - (1.751.965,06) (1.751.965,06)
Destinação do lucro - - - - - -
Reserva de Lucros - - - (1.751.965,06) 1.751.965,06 -

Em 31 de Dezembro de 2017 4.777.455,02 718.209,44 407.944,00 1.477.400,37 - 7.381.008,83
Lucro líquido do Exercício - - - 476.256,23 476.256,23
Dividendos pagos - - - (114.847,94) - (114.847,94)
Destinação do lucro - - - - - -
Reserva Legal - 23.812,81 - - (23.812,81) -
Dividendos obrigatórios - - - - (119.064,06) (119.064,06)
Reserva de Lucros - - - 285.753,74 (285.753,74) -
Reserva de Capital - - 47.625,62 - (47.625,62) -

Em 31 de Dezembro de 2018 4.777.455,02 742.022,25 455.569,62 1.648.306,17 - 7.623.353,06

Demonstração do Resultado em 31/12 (Em R$)
2018 2017

Receita Bruta de Serviços Prestados 15.379.373,30 17.996.142,62

Deduções da Receita Bruta
Devoluções - (4.567,10)
Tributos sobre Serviços Prestados (1.510.399,57) (1.809.307,37)

Receita Líquida 13.868.973,73 14.444.358,06
Custos dos Serviços (6.878.702,44) (7.850.047,55)

Lucro Bruto 6.990.271,29 6.594.310,51

(Despesas) Receitas Operacionais (6.175.864,64) (8.332.087,47)
Remunerações, encargos sociais e benefícios (4.063.958,72) (4.141.757,65)
Serviços contratados (1.837.296,90) (2.263.444,31)
Depreciação e amortização (101.812,01) (177.069,96)
Impostos, taxas e contribuições (473.554,31) (437.320,19)
Receitas (despesas) financeiras (11.922,89) (172.968,29)
Despesas gerais e administrativas (2.178.588,40) (2.239.826,30)
Resultado de equivalência patrimonial (183.001,60) (943.271,94)
Perda de capital na equivalência patrimonial (201.239,67) (24.511,74)
Outras Receitas Operacionais 2.875.509,86 2.068.082,91

Lucro Antes do IR e CSLL 814.406,65 (1.737.776,96)
Imposto de renda e contribuição social (338.150,42) (14.188,10)

Lucro (prejuízo) do exercício 476.256,23 (1.751.965,06)
Lucro (Prejuízo) Líquido por Lote de Mil ações 3,62 (7,54)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12 (Em R$)

2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) do exercício 476.256,23 (1.751.965,06)

Ajustes de receitas e despesas não
 envolvendo caixa 962.309,51 (607.111,42)
Depreciação e amortização 101.812,01 177.069,96
Perda de capital na equivalência patrinomial 201.239,67 24.511,74
Resultado na equivalência patrimonial 183.001,60 943.271,94

Redução (aumento) nos ativos operacionais (1.001.230,28) (44.924,71)
Contas a receber 99.778,43 164.079,71
Adiantamentos (33.920,42) 37.393,50
Impostos a recuperar 43.819,29 (6.329,14)
Despesas antecipadas 2.994,66 (5.122,19)
Partes relacionadas (1.113.902,24) (260.902,00)
Depósitos judiciais - 3.836,48
Outros ativos - 22.118,93

Aumento (redução) nos passivos operacionais 1.254.856,83 (134.148,07)
Fornecedores (87.447,65) (74.020,92)
Empréstimos e financiamentos - -
Impostos e contribuições a Recolher (9.149,12) (29.579,00)
Imposto de Renda PJ e CSLL a Recolher 269.849,66 -
Juros sobre capital próprio a pagar - (52.503,59)
Obrigações trabalhistas (83.151,79) 23.415,64
Adiantamentos recebidos 404.410,87 8.453,19
Partes relacionadas 854.602,02 52.503,59
Outras obrigações (94.257,16) (62.416,98)

Caixa líquido gerado (aplicado)
 nas atividades operacionais 1.215.936,06 (786.184,20)
Fluxos de caixa das atividades de 
 investimentos
Aquisição de imobilizado e Intangível (13.345,99) (4.307,50)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas
 atividades de investimentos (13.345,99) (4.307,50)
Fluxos de caixa das atividades de 
 financiamentos
Dividendos pagos (302.496,00) (302.496,00)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas 
 atividades de financiamentos (302.496,00) (302.496,00)
Aumento (redução) de caixa e
 equivalentes de caixa 900.094,07 (1.092.987,70)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 1.491.456,40 2.584.444,10
Caixa e equivalentes de caixa
 no final do exercício 2.391.550,47 1.491.456,40

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12 (Em R$)

As notas explicativas na íntegra acompanhadas do parecer dos auditores 
encontram-se na sede da Companhia.

2018 2017
Ativo 15.240.001,82 13.811.384,76
Circulante 2.971.983,78 2.184.561,67
Caixa e equivalentes de caixa 2.391.550,47 1.491.456,40
Contas a receber 148.510,33 248.288,76
Adiantamentos 135.648,63 101.728,21
Impostos a recuperar 261.104,40 304.923,69
Despesas antecipadas 35.169,95 38.164,61

Não Circulante 12.268.018,04 11.626.823,09
Partes relacionadas 3.564.423,66 2.450.521,42
Depósitos judiciais 700.408,72 700.408,72
Impostos a recuperar 2.113.412,35 2.113.412,35
Investimentos permanentes 5.487.572,49 5.871.813,76
Imobilizado 393.662,31 480.899,26
Intangível 8.538,51 9.767,58

 Roberto Francisco da Silva 
 Contador - CRC/RJ nº 070028/O-9

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2018 E 2017 (Em Milhares de Reais)

Para Nossos Acionistas - Mensagem da Administração: AO 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 Financeiras 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 concor-
rência pública, a empresa STK Sistemas do Brasil Ltda, conforme contrato CT.EDV.ENG.009.2018 no valor de R$61.144 mil, para implantação do Sistema de 
Transmissão de Uso Restrito do Complexo Eólico Fortim, para o fornecimento, transporte, montagem e comissionamento da Subestação Jandaia 34,5 – 230Kv, 
da linha de transmissão (Jandaia – Russa II) em 230Kv com cerca de 69Km, e do Bay de Conexão na Subestação Russa II. Ao longo de 2018, por meio da cele-
bração de contratos de cessão não onerosa, Furnas transferiu em janeiro os 99,99% de sua titularidade do Complexo Eólico Fortim para a Brasil Ventos Energia 
(BVE), e, em julho, as Centrais Eólicas São Januário Ltda, Nossa Senhora de Fátima Ltda, Jandaia Ltda, São Clemente Ltda e Jandaia I cederam para a BVE 
as suas ações detidas, respectivamente nas SPE’s  Energia dos Ventos V,  VI, VII, VIII e IX, que passaram a ser subsidiárias integrais da Brasil Ventos Energia. 
Em 31 de outubro de 2018 foram assinados os contratos de financiamento entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e as SPEs do Complexo Fortim no 
valor total de R$ 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, composto 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 or-
dem 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

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Ativo
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 4 3.304 310 
  Impostos a recuperar 5 52 36 
  Outros créditos 3 31 

3.359 377 
Não circulante
  Imobilizado 6 23.708 - 
  Intangível 7 3.413 - 

27.121 - 
Total do ativo 30.480 377 

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Passivo
Circulante
   Fornecedores 8 185 399 
   Obrigações sociais e trabalhistas 9 81 35 
   Obrigações tributárias 10 12 2 

278 436 
Não circulante
   Adiantamento para futuro aumento de 
capital 11 34.220 7.250 
   Contrato oneroso 12 - 10.894 

34.220 18.144 
Patrimônio líquido (Passivo a 
Descoberto)
  Capital social 13 21.560 21.560 
  Prejuízo acumulado (25.578) (39.763)
 Total do patrimônio líquido  (4.018) (18.203)
Total do passivo e patrimônio líquido 30.480 377 

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 (744)  (586)
Material (6)  (2)
Serviço de terceiros (301) (780)
Depreciação/Amortização (20)   (56)
Tributos (10) (69)
Seguros -   -   
Arrendamentos e aluguéis (5) (80)
Outras receitas / (despesas) (117)     (20)
Reversão (Provisão) para redução ao valor 
recuperável 4.436  (251)
Reversão (Provisão) contrato oneroso 10.894  (4.144)
Resultado antes do resultado financeiro   14.127 (5.988)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras 76    47 
Despesas financeiras (18) (7)

58     40 
Contribuição social -  (4)
Imposto de renda - (7)

-   (11)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício 14.185 (5.959)

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     14.185 (5.959)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício     14.185   (5.959)

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

(Em milhares de Reais)
Capital Social

Prejuízos 
Acumulados Total

Capital  
Subscrito

Saldo em 31 de dezembro de 2016 21.560 (33.804) (12.244)
Resultado do exercício - (5.959) (5.959)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 21.560 (39.763) (18.203)
Resultado do exercício - 14.185 14.185 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 21.560 (25.578) (4.018)

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
Prejuízo líquido do exercício  14.185  (5.959)
Ajustados por:
Depreciação/Amortização  20  56 
Reversão (Provisão) contrato oneroso  (10.894)  4.144 
Reversão (Provisão) para redução ao valor 
recuperável  (4.436)  251 
Resultado ajustado  (1.125)  (1.508)
(Aumento) redução nos ativos
Impostos a recuperar  (16)  (3)
Outros créditos  28  (29)

 12  (32)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores  (213)  305 
Obrigações sociais e trabalhistas  46  (13)
Obrigações tributárias  9  (3)

 (158)  289 
Caixa líquido gerado proveniente das atividades 
operacionais  (1.271)  (1.251)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições e baixas do ativo imobilizado  (22.619)  (307)
Adições (reversão) do ativo imobilizado e intangível  (86)  - 
Caixa líquido consumido proveniente das 
atividades de investimentos  (22.705)  (307)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital  26.970  1.382 
Fluxo de caixa consumido em atividade de 
financiamento  26.970  1.382 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de 
caixa  2.994  (176)
Caixa e equivalentes no início do exercício  310  486 
Caixa e equivalentes no final do exercício  3.304  310 

 2.994  (176)

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  (301)  (780)
 Materiais  (6)  (2)
 Provisão para redução ao valor recuperável  4.436  (251)
 Provisão contrato oneroso  10.894  (4.144)
 Outros custos operacionais  (142)  (156)
Valor adicionado bruto  14.881  (5.333)
Valor adicionado recebido em transferência
 Receitas financeiras  76  47 
Valor adicionado total a distribuir  14.957  (5.286)
Distribuição do valor adicionado
 Colaboradores  744  586 
 Tributos  10  80 
 Remuneração de capitais de terceiros (despesas  
  financeiras)  18  7 
 Remuneração de capitais próprios (prejuízo líquido  
  do exercício)  14.185  (5.959)

 14.957  (5.286)

Energia dos Ventos VII S.A.
CNPJ: 12.253.791/0001-39

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

Contribuintes ainda podem destinar 3% do IR devido para ações sociais
A Receita Federal rece-

be a declaração de impos-
to de renda até o dia 30 de 
abril. Os contribuintes têm 
a possibilidade de destinar 
3% do Imposto de Renda 
devido aos Fundos de Di-
retos da Criança e do Ado-
lescente no ato da declara-
ção. A opção foi criada em 
1990 no âmbito do Estatuto 
da Criança e do Adoles-
cente – ECA (Lei Federal 
8069/1990).

Pela regra geral, pesso-
as físicas podem destinar 
até 6% do imposto devido, 
desde que realizem a con-
tribuição dentro do chama-
do ano-calendário, ou seja, 
até o dia 31 de dezembro 
do ano anterior à declara-
ção. Quem não fez a desti-
nação neste período, ainda 
pode apoiar ações sociais 

voltadas à infância e à ado-
lescência, mesmo com o 
percentual reduzido à me-
tade. Para isso, entretanto, 
o contribuinte precisa reali-
zar a declaração no modelo 
completo.

“Este é um mecanismo 
simples que dá ao cidadão a 
possibilidade de contribuir 
com iniciativas que promo-
vem e garantem os direitos 
de crianças, adolescentes 
e jovens”, destaca a Mile-
na Duarte, coordenadora na 
área de Fomento do Itaú So-
cial.

Os Fundos são adminis-
trados pelos Conselhos dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente, que podem 
ser municipais, estaduais 
ou nacional. Os Conselhos 
são formados por represen-
tantes governamentais e da 

sociedade civil. Após um 
diagnóstico local, eles de-
senvolvem um plano de ação 
para aplicar os recursos do 
Fundo.

A atuação do Itaú Social

Em 2018, o Itaú Social se-
lecionou, por meio do Edital 
de Apoio aos Fundos dos Di-
reitos da Criança e do Ado-
lescente, 51 projetos atuan-
tes em 14 estados e presentes 
em todas as regiões Brasil. 
Os recursos totais somaram 
R$11,7 milhões.

Os valores disponibili-
zados são provenientes da 
destinação de 1% do impos-
to de renda (IR) devido das 
empresas do Conglomerado 
Itaú Unibanco Holding S.A., 
e também da destinação vo-
luntária de até 6% do IR de-

vido pelos funcionários do 
Itaú. 

A Lei Federal 8069/1990, 
que criou o Estatuto da 
Criança e do Adolescen-
te (ECA), permite que as 
pessoas físicas destinem 
até 6% do Imposto de Ren-
da devido aos Fundos dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente. Podem efetu-
ar destinações incentivadas 
tanto quem tem imposto 
a pagar quanto quem tem 
direito à restituição. Entre-
tanto, só quem faz a decla-
ração pelo modelo comple-
to pode deduzir os valores. 
E, para isso, é preciso aten-
ção na hora do preenchi-
mento.

Caso o contribuinte tenha 
realizado a doação no ano 
calendário, deve incluir as 
informações no campo “Do-

ações Efetuadas”, apontando 
o nome do Fundo, seu CNPJ 
e o valor destinado.

Se a doação for efetuada 
no ato da Declaração, ou 
seja, até 30 de abril, é pos-
sível destinar 3% e é preciso 
observar um passo a passo 
mais detalhado:

- Após realizar todos 
os lançamentos, na ficha 
“Resumo da Declaração” 
encontra-se a aba “Doa-
ções Diretamente na De-
claração – ECA”. No lado 
direito da tela estará o 
“valor disponível para do-
ação”, calculado automa-
ticamente pelo programa 
da Receita Federal. Este 
é o recurso que o contri-
buinte pode doar ao Fundo 
e deduzir do IR devido.

- Ainda na aba “Doações 
Diretamente na Declaração 

– ECA” deve ser seleciona-
do o “Tipo de Fundo” entre 
as opções Nacional, Estadu-
al/Distrito Federal ou Muni-
cipal.

- Feita a escolha, o próxi-
mo passo é digitar no campo 
“Valor” o total que deseja 
doar, até o limite do valor de 
doação dedutível já aponta-
do pelo sistema. Esta quan-
tia será automaticamente 
abatida do saldo de imposto 
a pagar.

- Para concluir o processo 
e efetivar a doação, é preciso 
gerar o Documento de Arre-
cadação de Receitas Fede-
rais (Darf) para recolhimen-
to ao Fundo escolhido.

Os contribuintes com im-
posto retido na fonte e com 
saldo a restituir terão o valor 
do desembolsado acrescido 
à restituição.
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 Fonte: Coad

03 A 30 DE ABRIL/2019
CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

03 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; 
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas 
a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; 
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de 
investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo 
Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento 
cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 3º decêndio 
de março/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos 
em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de 
multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita 
a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

05 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas que, no mês de março/2019, 
admitiram, demitiram ou transferiram empregados. Esta obrigação não é devida pelo 
empregador doméstico.
OBSERVAÇÕES: As informações relativas a admissões deverão ser prestadas:
a) na data de início das atividades do empregado, quando este estiver em percepção do 
Seguro-Desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado 
lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
CBE – DECLARAÇÃO DE CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, 
detentoras de valores de qualquer natureza, de ativos em moeda, de bens e direitos 
mantidos fora do território nacional, cujos valores somados totalizaram, em 31-12-2018, 
montante igual ou superior ao equivalente a US$ 100.000,00, ou o seu equivalente em 
outras moedas.
OBSERVAÇÕES: A declaração deve ser feita por meio do formulário de declaração 
de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE), disponível no sítio do Bacen na internet, no 
endereço eletrônico www.bcb.gov.br. Caso neste dia não haja expediente no Bacen ou o 
expediente seja encerrado antes das 18 horas, o prazo ficará prorrogado até as 18 horas 
do primeiro dia útil subsequente.
COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA 
COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos 
e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 
e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, 
componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte 
do PIS/Pasep e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das autopeças 
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de março/2019.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de 
trabalho temporário que celebraram contratos de trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa 
de trabalho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, 
até o último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, 
a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do 
Sirett, em até 2 dias após o término do contrato. 
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação 
de autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando 
se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes 
do termo final inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por 
período superior a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, 
urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser 
transmitido com as informações à Previdência Social, e quando não existir fato gerador de 
contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com 
Ausência de Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – ANO-BASE 2018 - PESSOAS 
OBRIGADAS: Todos os estabelecimentos, independente do número de empregados. A 
Rais retificadora também deve ser entregue até esta data.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano-base está 
obrigado a entregar a Rais Negativa, preenchendo apenas os dados a ele pertinentes.
É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão 
da declaração da Rais por todos os estabelecimentos que possuem a partir de 11 
vínculos, exceto para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento inscrito no CNPJ e no CEI – Cadastro Específico do INSS/CNO 
– Cadastro Nacional de Obras ou CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica da 
Pessoa Física deve apresentar a declaração de acordo com o contrato de trabalho dos 
empregados, ou seja, se o contrato for pelo CNPJ as informações devem ser declaradas 
no CNPJ, o mesmo vale para o CEI/CNO ou CAEPF. Contudo, com relação aos cadastros 
CNO e CAEPF a declaração da Rais ano-base 2018 é facultativa.
SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT 
– Consolidação das Leis do Trabalho.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de 
março/2019.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os 
empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no 
mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Os empregadores com expediente aos sábados, desde que NÃO 
utilizem via bancária, podem efetuar o pagamento no dia 6.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - 
PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do 
valor devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico 
www.esocial.gov.br.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, 
sem justa causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o 
capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de março/2019.
COMUNICAÇÃO DOS REGISTROS DOS ÓBITOS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular 
do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais deve comunicar ao INSS e à RFB 
o registro dos óbitos ocorridos no mês de março/2019, devendo constar da relação a 
filiação, a data e o local de nascimento da pessoa falecida. Não havendo óbito, este fato 
deve ser comunicado.
ESOCIAL – EVENTOS NÃO PERIÓDICOS - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores 
optantes pelo Simples Nacional, Empregadores Pessoa Física (exceto Doméstico), 
Produtores Rurais Pessoa Física e Entidades Sem Fins Lucrativos.
FATO GERADOR: Transmissão dos eventos S-2190; S-2200; S-2205; S-2206; S-2230; 
S-2250; S-2260; S-2298; S-2299; S-2300; S-2306; e S-2399.
OBSERVAÇÕES: Os eventos devem ser transmitidos ao ambiente nacional do eSocial, 
mediante autenticação e assinatura digital utilizando certificado digital ICP-Brasil ou 
código de acesso, conforme o caso. Ressaltamos que esta obrigação deve ser cumprida 
a partir das 8 horas desta data.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as 
empresas deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais 
numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa 
ao mês de março/2019.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos 
importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que 
tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar 
transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte 
sobre rendimentos que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a 
beneficiário transportador autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, 
considerado como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de 
serviços de transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos 
durante o mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

12 EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou 
arbitrado. Também estão obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma 
dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a 
R$ 10.000,00. As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar 
a CPRB na EFD-Contribuições. 
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação 
(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, 
além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.

15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa 
física ou jurídica, de gasolina e suas correntes e diesel e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização no mês de março/2019, no mercado interno, dos 
combustíveis relacionados anteriormente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem 
como aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, 
firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a 
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês 
de março/2019, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, 
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; 
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos 
especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e 
licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e 
facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e 
facultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.
FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de janeiro, 
fevereiro e março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 
do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento anual acima de R$ 
78.000.000,00 no ano de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb). As 
entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações 
relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS 
PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios 
que realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício 
profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais 
pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física 
ou de segurado especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais 
pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive 
incidente sobre a receita bruta.

EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a 
prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes contribuintes:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão 
de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins  e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição 
previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da 
produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham 
recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, 
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação 
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, 
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de 
espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em 
qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva 
que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais 
haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2019. 
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes 
do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto as optantes 
pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. 
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as 
informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; 
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas 
a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; 
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de 
investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo 
Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento 
cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio 
de abril/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos 
em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de 
multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita 
a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de 
máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 
87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem 
como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, 
que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica 
pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto 
pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

18 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, 
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de 
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e 
de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de 
previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição 
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de 
março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: 
Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o 
adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas 
obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, 
com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor 
rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a 
descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham 
optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou 
empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços 
no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com 
exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, 
inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais 
e serviços sociais autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações 
de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras 
pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: 
limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação 
de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas 
de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês 
de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 
PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb 
Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência março/2019.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher 
o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento 
desportivo. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO 
– BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras, 
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, 
sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente, 
intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra 
pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, 
mensalmente, comprovante contendo as informações exigidas no Informe de 
Rendimentos Financeiros.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram 
rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou 
domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de 
março/2019.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital 
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e 
ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por 
transportador paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a 
empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, 
bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a 
beneficiários não identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato 
gerador. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 
2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades 
de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, 
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de 
seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e 
associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

22 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as 
equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em 
nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo 
empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2019.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz. 
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser 
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º 
da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, 
do PIS/Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que 
compõem cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias 
decorrentes dessas operações, recebidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de 
pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2019.

24 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; 
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas 
a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; 
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de 
investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo 
Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento 
cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio 
de abril/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos 
em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de 
multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita 
a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

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

IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto 
instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, 
inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-
Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida 
Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 
da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de 
Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos 
industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de 
Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e 
bebidas no mês de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

30 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas 
que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em 
balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 
9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao 
mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª 
QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram 
pela tributação com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), 
obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU 
QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime 
trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2019, devidamente ajustado na 
forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – PESSOAS FÍSICAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoa física, residente no Brasil, ainda que ausente no exterior, que no ano-calendário 
de 2018:
a) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi 
superior a R$ 28.559,70;
b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, 
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
c) obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à 
incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas;
d) relativamente à atividade rural:
– obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50;
– pretenda compensar, no ano-calendário de 2018 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2018;
e) teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra 
nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;
f) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição 
encontrava-se em 31 de dezembro; ou 
g) optou pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital auferido 
na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de 
imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias, contado da celebração do 
contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei 11.196/2005.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no 
Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a 
R$ 30.000,00, ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão 
onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de 
outras operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com 
uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for 
realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente 
do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.
IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na Declaração de Ajuste 
Anual do exercício de 2019, ano-calendário de 2018.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de março/2019, em operações na bolsa 
de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo 
financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora 
de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País 
que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, 
tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de 
móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas 
todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo 
empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho 
assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou 
imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais 
públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, 
exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do 
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de 
alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual 
ou divórcio consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições 
consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o 
Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, 
no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram 
ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira 
mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de 
março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA EM ESPÉCIE - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de moeda 
estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de moeda estrangeira mantida em 
espécie no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto 
calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real 
apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME e EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que 
apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 
9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais 
receitas e resultados obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de 
apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de 
máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 
87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem 
como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, 
que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica 
pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto 
pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PLANO DE AÇÃO E RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – EBAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Todas as entidades e organizações de assistência social inscritas nos Conselhos de 
Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: 
Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes ou domiciliados no 
exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações 
que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos 
entes despersonalizados, inclusive operações de importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações 
constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/
SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A 
pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação 
ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da 
Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de 
mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona Franca de Manaus, 
nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros 
realizados no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em  
Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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