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Maia vê Brasil perto de colapso social
Deputado muda de 
posição e defende 
retomada do 
investimento público

“Vivemos cinco anos numa re-
cessão, isso significa que vamos 
entrar num colapso muito rápido no 
Brasil e temos que organizar isso 
junto com estados e municípios.” 
O alerta foi feito pelo presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), em evento para 
investidores em Nova York.

Maia defendeu que é preciso 
rever a Emenda Constitucional 
95/16, a do Teto dos Gastos, que 
engessa o orçamento da União por 
20 anos. O presidente da Câmara, 
porém, disse que isso deveria acon-
tecer após a aprovação da reforma 
da Previdência.

Ele admitiu que a reforma, sozi-

nha, não será suficiente para pro-
mover o crescimento econômico e 
a geração de empregos necessários 
ao país. O presidente da Câmara 
defendeu a reestruturação do Esta-
do e a retomada dos investimentos 
públicos como complementos para 
impedir que o Brasil sofra retroces-
sos sociais.

Rodrigo Maia mudou de posição 
em relação a 2016, quando a Pro-
posta de Emenda à Constituição 
(PEC) do Teto dos Gastos foi apro-
vada. Naquele ano, ele disse que “é 
uma proposta muito inteligente. Se 
aprovada, vamos entrar num outro 
ambiente entre Legislativo, Execu-
tivo e a sociedade”.

“Nós voltamos a fazer campa-
nha contra a fome no final do ano 
passado, ninguém deu bola para 
isso, mas o Brasil tinha saído dessa 
agenda há alguns anos”, declarou 
o presidente. “A gente está com o 
risco de voltar, segundo um orga-
nismo da ONU, a participar de am-
bientes que o nosso país havia saí-
do”, acrescentou.

Wilson Dias/ABr

Levy diz que 
crédito a 
caminhoneiros 
pode ir a R$ 1 bi

Diante da pressão feita sobre o 
governo pelos caminhoneiros, o pre-
sidente do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Joaquim Levy, resolveu 
fazer um discreto afago na categoria 
ao dizer nesta terça-feira que a linha 
de crédito para empréstimos aos ca-
minhoneiros  – para manutenção de 
veículos – pode dobrar, dependendo 
da demanda. Atualmente, o valor 
pré-aprovado do pacote de ajuda 
é de R$ 500 milhões. O limite de 
cada empréstimo é de R$ 30 mil. “A 
gente deu uma pré-aprovação de R$ 
500 milhões podendo chegar a R$ 
1 bilhão, sem a menor dificuldade. 
Depende da demanda. Como todo 
banqueiro, quero que o ativo que 
emprestei tenha o máximo rendi-
mento e mantenha o seu valor”, dis-
se em entrevista na sede do BNDES, 
no centro do Rio.

Levy adiantou que já recebeu a si-
nalização do Ministério da Economia 
para liberar os empréstimos. “A par-
tir da semana que vem já está funcio-
nando, porque a gente já teve o ok de 
Brasília”, garantiu. Página 24

De reforma em reforma, país afunda mais
“Se o Congresso encaminhar 

primeiro a reforma da Previdência, 
depois a PEC [proposta de emenda 
à Constituição] do pacto federati-
vo, que limita o Poder Executivo e 
descentraliza atribuições para esta-
dos e municípios, depois a reforma 
tributária, a abertura da economia e 
principalmente o que chamamos de 
crowding in, a linha de investimen-
tos desentope”, prometeu o minis-
tro da Economia, Paulo Guedes.

Segundo o ministro, quando os 
investidores perceberem que há fu-
turo fiscal assegurado, que as refor-
mas garantirão equilíbrio fiscal pe-
los próximos cinco, dez e 15 anos, 
os investimentos privados retorna-
rão à economia.

Pela quantidade de reformas 
enumeradas por Guedes, talvez o 
país alcance o paraíso em 2030. A 
promessa de que reformas trariam 
investimentos é recorrente no Bra-
sil, mas onipresente desde 2015. 
Em 2016, foi o argumento para 
aprovação do Teto dos Gastos. Em 
2017, a reforma trabalhista. Agora, 
o ministro lista cinco, embora fique 
devendo a explicação do que seja 
crowding in.

Conjuntura já sugere cenário de estagnação
Após o Banco Central admitir 

que existe uma “probabilidade re-
levante” da economia ter encolhido 
no primeiro trimestre, o que poderá 
colocar o país oficialmente na si-
tuação de uma recessão técnica, a 
queda de 5% no valor das vendas 
do Dia das Mães, segunda principal 
data do comércio varejista, aponta 
para um quadro de estagnação eco-
nômica resultante de uma falta de 
política que alavanque o ritmo da 
economia. Além deste fiasco para o 
varejo, o setor de serviços também 
encolheu 0,7%em março, na tercei-
ra queda consecutiva, acumulando 
uma retração de 1,7% nos três pri-
meiros meses do ano.

Segundo a Associação Brasi-
leira de Lojistas de Shopping (Al-
shop), os consumidores gastaram 
5% menos que no mesmo período 
do ano passado, evitando fazer dí-
vidas em carnês ou no cartão de 
crédito, apesar do aumento de 4% 
na vendas, ante a o Dia das Mães 
do ano passado. O ticket médio de 
um ano para o outro encolheu cer-
ca de 10%.

Outro dado, divulgado nesta 
terça-feira pelo Boa Vista (empresa 
de crédito), o aumento nas vendas 
para o Dia das Mães deste ano fi-
cou abaixo do esperado pelos lojis-
tas. Segundo a pesquisa, a alta foi 
de 1,7%, sendo que a estimativa era 

de 2% a 2,5%. Os dados reafirma-
ram o enfraquecimento do varejo 
no país, que pode ser atribuído a 
dois fatores: o grande número de 
desempregados e ao índice de con-
fiança do consumidor que segue 
em baixa.

A tendência de retração também 
se estende a outros setores da eco-
nomia. Segundo o IBGE, o volume 
do setor de serviços vem encolhen-
do desde o início do Governo Jair 
Bolsonaro. A queda de 0,7% em 
março elevou para 1,7% a retração 
acumulada do setor ao longo do 
primeiro trimestre. Na comparação 
com março de 2018, o tombo che-
gou a 2,3%.

De concreto, Guedes admitiu 
que a equipe econômica já está 
trabalhando com uma previsão de 
crescimento de 1,5% neste ano. 
Em audiência na Comissão Mista 
de Orçamento (CMO), o ministro 
disse que a reformulação de expec-
tativas diante da demora na apro-
vação da reforma da Previdência 

justificou a revisão das estimativas. 
Instituições financeiras esperam 
crescimento em torno de 1%. Eco-
nomistas mais realistas preveem 
estagnação ou mesmo recessão.

Também concreto é o arrocho 
salarial. A política de reajuste do 
salário mínimo só será definida 
perto do fim do ano e depende do 

avanço das reformas estruturais, 
principalmente a da Previdência, 
disse Paulo Guedes.

“Podemos seguir, ano a ano, ob-
servando. Se a conjuntura for favo-
rável e as reformas progredirem, 
obtemos fôlego para anunciarmos 
algo mais à frente e mais audacio-
so”, declarou Guedes.

STJ manda
soltar Temer
e o amigo, 
coronel Lima

A Sexta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) deci-
diu nesta terça-feira, por una-
nimidade, conceder uma limi-
nar (decisão provisória) para 
que o ex-presidente Michel 
Temer seja solto. Ele está pre-
so preventivamente desde 9 de 
maio em São Paulo, no âmbito 
da Operação Lava Jato.

A decisão vale também para 
o coronel João Baptista Lima, 
amigo do ex-presidente que 
é apontado pelo Ministério 
Público Federal (MPF) como 
operador financeiro de Temer.

Câmara chama ministro a explicar cortes 
na Educação em dia de greve nacional

O plenário da Câmara aprovou 
nesta terça-feira, por 307 votos a 82, 
a convocação do ministro da Educa-
ção, Abraham Weintraub, para expli-
car aos parlamentares os cortes no 
orçamento das universidades públi-
cas e de institutos federais.

Por se tratar de convocação, o 
ministro é obrigado a comparecer 
à Comissão Geral que o ouvirá no 
plenário da Câmara nesta quarta-
feira, às 15h. Segundo o autor do 
pedido, deputado Orlando Silva 
(PCdoB-SP), o ministro precisa 
explicar como será feito o bloqueio 
dos recursos.

Contudo, há possibilidade de o 
ministro não ter o que explicar aos 
deputados. No início da noite desta 
terça-feira, o site UOL noticiou que 
o presidente Jair Bolsonaro (PSL) 

teria determinado que não haja mais 
cortes orçamentários no Ministério 
da Educação (MEC). Segundo a re-
portagem, a ordem foi passada por 
telefone ao ministro Abraham Wein-
traub, durante reunião com líderes 
partidários no Palácio do Planalto, 
que presenciaram o telefonema.

Mais de 70 universidades em 
todo o país já anunciaram adesão 
ao Dia Nacional de Greve da Edu-
cação, nesta quarta-feira. Outras 30 
universidades ainda estavam em 
processo de discussão sobre como 
participar da greve até ao fim da 
tarde desta terça.

A greve desta quarta-feira cami-
nha para ser uma das maiores mo-
bilizações da história para a educa-
ção, na avaliação do presidente da 
Confederação Nacional dos Tra-

balhadores na Educação (CNTE), 
Heleno Araújo.

“Os cortes anunciados pelo gover-
no”, explica ele, “afetarão até mesmo 
outras instituições, inclusive priva-
das, que recebem recursos do gover-
no para manterem bolsas de estudo”.

Trabalhadores técnico-adminis-
trativos das instituições também 
vão aderir à greve. Para as entida-
des que representam esses traba-
lhadores como a Federação de Sin-
dicatos de Trabalhadores Técnico-
administrativos em Instituições de 
Ensino Superior Públicas do Brasil 
(Fasubra) e o Sindicato Nacional 
dos Servidores Federais da Educa-
ção Básica, Profissional e Tecnoló-
gica (Sinasefe), os cortes de recur-
sos atingem diretamente as funções 
administrativas.
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Construção do Projeto Nacional – Parte 1

Modelo publicitário precisa mudar

“Não sei por que contei 
essa história. Poderia mui-
to bem ter contado outra. 
Talvez outra hora poderei 
contar outra. Almas vivas 
verão que elas se parecem.” 
Samuel Beckett, O Expulso.

A elaboração do Proje-
to Brasil é, sempre foi, uma 
necessidade e já mobilizou 
cabeças notáveis desde o 
Patriarca da Independência, 
José Bonifácio de Andrada 
e Silva. Não é meu objetivo 
discorrer sobre a história des-
ses projetos. Quem se inte-
ressar, recomendo acessar o 
blog Duplo Expresso (duplo-
expresso.com) e se deleitar 
com as competentes exposi-
ções e textos do Felipe Quin-
tas e os comentários de Ro-
mulus Maya e Carlos Krebs.

Sem ter a pretensão da 
verdade, buscarei refletir 
a partir de minhas leituras, 
experiências e vivências, de 
mais de 60 anos, começando 
na política estudantil secun-
darista até os trabalhos de 
consultoria em planejamen-
to estratégico e sistemas or-
ganizacionais (1985/2001), 
para países da África e da 
América Latina.

Começo com o Movimen-
to de 1964. Já não é segredo 
nem surpresa a participação 
no planejamento, no finan-
ciamento e na orientação dos 
Estados Unidos da América 
(EUA) e de dentro da Casa 
Branca, como nos mostram 
vídeos e diálogos gravados. 
E, como é óbvio, do lado do 
Brasil, a participação das 
pessoas que estavam mais 
afinadas com o objetivo es-
tadunidense.

Mas não havia unanimi-
dade nos grupos nacionais, 
quer entre militares quer en-
tre civis. E isso é absoluta-
mente normal pois cada um 
tinha interesses pessoais ou 
empresariais distintos. Al-
gumas vezes até opostos ou 
contraditórios.

Para que não se perca 
tempo buscando piolho em 
cabeça de cobra, confesso-
me um nacionalista intran-
sigente, e apenas isso, não 
xenófobo. As questões que 
me preocupam são as do 
poder; se ele está no Brasil 
ou no exterior, em outro país 
ou internacional, ideologica-
mente globalizante.

Apresento um exemplo 
que poderá intrigar alguns 
leitores. Roberto de Olivei-
ra Campos (Bob Fields), 
que foi ministro de Castello 
Branco, e com quem traba-
lhei na equipe de impren-
sa, não tinha como projeto 
a submissão do Brasil aos 
EUA. Na verdade, ele gosta-
ria que fôssemos uma cópia, 
uma sociedade com os mes-
mos valores e normas. Era 
esse seu Projeto Brasil, que 
não coincidia com de alguns 
colegas de Ministério, como 
Otávio Gouveia de Bulhões.

Como grande parte da in-
telectualidade brasileira, ele 
também caiu no canto do ne-
oliberalismo, igual a muitos 
da esquerda paulista (Univer-
sidade de São Paulo – USP). 
Creio que não chegou a per-
ceber quanto os EUA foram 
destruídos pelo poder da ban-
ca (sistema financeiro inter-
nacional), ou, talvez, já não 
lhe fosse conveniente revelar.

O segundo momento dos 
Governos Militares foi com 
Artur da Costa e Silva, de 
15 de março de 1967 a 31 de 
agosto de 1969. O ministro 
do Planejamento foi Helio 
Beltrão, que havia elaborado 
o primeiro Plano Básico de 
Organização da Petrobras. 
Mas o Programa Estratégico 
de Desenvolvimento (1967-
1970), dele e de Delfim 
Neto, era vago, privatista, e 
para o qual faltavam homo-
geneidade e recursos. O que 
avançou foi a estruturação 
do Estado, que era uma es-
pecialidade de Beltrão.

Além da Reforma Admi-
nistrativa (Decreto-Lei 200, 
de 1967), foram unificados 
os institutos de previdência 
com a criação do Instituto 
Nacional de Previdência So-
cial (INPS), foram também 
constituídas as Empresa 
Brasileira de Correio e Te-
légrafos (EBCT), Compa-
nhia de Pesquisa e Recursos 
Minerais (CPRM), Empresa 
Brasileira de Aeronáutica 
(Embraer) e reestrutura-
dos alguns órgãos públicos 
como a Fundação Nacional 
do Índio – Funai, em 1967.

A doença e morte de Cos-
ta e Silva, que tinha um civil 
na vice-presidência, levou os 
militares à edição de mais 
um Ato Institucional (AI 12) 

e à constituição de uma Jun-
ta Governativa Provisória 
(JGP). A Junta governou de 
31/8 a 30/10/1969 e estava 
composta por representantes 
do Exército, general Aurélio 
de Lira Tavares; da Mari-
nha, almirante Augusto Ra-
demaker; e da Aeronáutica, 
brigadeiro Márcio de Souza 
Melo.

Nenhum projeto nacional 
foi discutido; a JGP limitou-
se a agir na repressão aos 
movimentos oposicionistas 
e para a transição governa-
mental. Ao governo seguinte 
apresentaram-se alguns ge-
nerais candidatos, mas eram 
apenas três os efetivamente 
concorrentes:

a) da continuidade e con-
forme prévia manifestação 
de Costa e Silva: general 
Emilio Médici;

b) da denominada linha 
castelista, “dos ideais de 64”: 
general Orlando Geisel; e

c) candidato dos denomi-
nados nacionalistas: general 
Albuquerque Lima.

O escolhido foi Médici, 
que chefiara o Serviço Na-
cional de Informações (SNI) 
e lhe imprimira uma função 
de Estado, maior do que a 
idealizada por seu criador, o 
general Golbery do Couto e 
Silva.

É interessante observar 
este tempo de Médici no 
SNI. O que caracterizará 
a orientação dos governos 
após Costa e Silva pode ser 
resumido no slogan: Segu-
rança e Desenvolvimento, 
mas ambos se interpenetram 
na Soberania. Entendida a 
segurança contra quaisquer 
opositores e o desenvolvi-
mento como sustentáculo do 
Poder Nacional.

No SNI, Médici ampliou o 
conceito de informação para 
uma ferramenta da gestão 
nacional. O Serviço recrutou 
agentes e analistas, treinou-
os, colocou “representantes” 
em todos os órgãos estatais, 
nos estados, municípios, for-
mando uma verdadeira rede 
de coleta de dados. E leva-
va ao presidente a situação 
como observada pelo seu 
órgão de informação. Creio 
ter surgido daí a escolha de 
Costa e Silva para seu suces-
sor.

Do ponto de vista da ver-

tente Soberania, no Projeto 
Brasil, Médici contribuiu 
para construção da área da 
inteligência. Geisel não 
teve a mesma ventura com 
o General Figueiredo. Com 
Médici, o Brasil realmente 
cresceu economicamente e 
mesmo sob o ponto de vista 
da redução das desigualda-
des regionais e sociais.

Faltou a competência or-
ganizadora do Hélio Beltrão, 
pois foram diversos planos e 
programas descoordenados, 
reduzindo suas eficácias e 
facilitando a corrupção. O 
discurso foi sempre do com-
bate à inflação, que Delfim 
Neto não levou a sério, no 
que estava certo. Houve 
também a importação de ca-
pitais para sustentar a exe-
cução dos programas, que 
resultaria na dívida que foi 
usada contra a autonomia do 
presidente Geisel.

A título ilustrativo, enu-
mero algumas destas iniciati-
vas. Na área das desigualda-
des regionais: Programa de 
Integração Nacional (PIN) 
– Transamazônica, Plano de 
Desenvolvimento da Região 
Centro-Oeste (Prodoeste), 
Programa Especial para o 
Vale de São Francisco (Pro-
vale), com efeitos também 
sociais, o Programa de Re-
distribuição de Terras e de 
Incentivo à Agroindústria do 
Norte e do Nordeste (Proter-
ra).

Na área social, o Plano 
de Integração Social (PIS), 
o Movimento Brasileiro de 
Alfabetização (Mobral), o 
Programa de Assistência ao 
Trabalhador Rural (Prorural) 
e o Plano Nacional de Habi-
tação Popular (Planhap). 

Além disso aprovou o 
Plano Nacional de Teleco-
municações (Prontel), a cria-
ção da holding Telebrás e da 
Comissão de Coordenação 
das Atividades de Processa-
mento Eletrônico (Capre).

Em março de 1974, Mé-
dici passa o governo ao pre-
sidente Ernesto Geisel (EG). 
Se pudéssemos simplificar 
os círculos do poder, afirma-
ríamos que entre a segurança 
e o desenvolvimento, Médi-
ci deu mais atenção ao pri-
meiro, e Geisel, ao segundo. 
Mas isto não é 100% verda-
de. A oposição, sempre vista 

como inimiga e desleal, era 
o objetivo principal dos dis-
cursos para os insucessos e 
para justificar as ações inde-
sejáveis dos órgãos de infor-
mação e repressão.

Diferente de Médici, sem-
pre um militar, Geisel tinha 
um passado de executivo. 
Fora Superintendente da 
Refinaria Presidente Bernar-
des, em Cubatão, represen-
tou o Ministério da Guerra 
no Conselho Nacional do 
Petróleo (CNP) e, por qua-
se quatro anos, presidiu a 
maior empresa brasileira, a 
Petrobras. Vale registrar que 
comandou a Petrobras com 
quatro diretores, sendo dois 
profissionais da empresa e 
dois estranhos a seu quadro: 
o economista Shigeaki Ueki 
e o almirante Faria Lima.

No Governo Nacional, 
mantém João Paulo dos Reis 
Veloso, no Planejamento, 
chama Mario Henrique Si-
monsen para a Fazenda, o 
empresário Severo Gomes 
para Indústria e Comércio, e, 
promovendo importante mu-
dança nas relações exterio-
res, Azeredo da Silveira para 
chanceler. Cria o Ministério 
da Previdência e Assistência 
Social e aprova o II Plano 
Nacional de Desenvolvi-
mento (1975-1979), no ano 
em que assume.

Desde o I PND (1972-
1974), o Brasil contava com 
um instrumento para seu de-
senvolvimento econômico e 
social. Eram peças importan-
tes, mas insuficientes para o 
estabelecimento de um Esta-
do Soberano: faltavam-lhes 
uma estrutura orgânica, que 
desse corpo integrado e sis-
têmico às ações do Estado, 
e, acima de tudo, faltava o 
povo, a participação cidadã, 
consciente, atuante.

Encerrando esta Primeira 
Parte, vou me referir ape-
nas à continuidade dada por 
Geisel aos projetos mais im-
portantes para a soberania 
nacional e aqueles que ele 
iniciou.

Na área da informática, 
totalmente destruída pelos 
governos que se seguiram 
e que, cada vez mais, se 
mostra fundamental para 
a soberania nacional (veja 
tão somente a presença es-
trangeira na espionagem 

eletrônica, na sabotagem de 
ações governamentais e na 
influência eleitoral recente), 
Geisel criou a Cobra – Com-
putadores Brasileiros S/A 
e reestruturou (1978) a Ca-
pre. O Brasil, com empresas 
governamental e privadas, 
construiu, com tecnologia e 
recursos inteiramente brasi-
leiros, minicomputadores.

Na área da energia, criou 
o Programa do Álcool (Pro-
álcool), celebrou o Acordo 
Nuclear com a Alemanha, 
desencadeador do nosso de-
senvolvimento nuclear, e 
construiu novas hidrelétri-
cas, como Tucuruí, para “li-
vrar o país da importação de 
alumínio” (EG).

Deu mais recursos e po-
der à Embrapa, apoiando o 
ministro Paulinelli (Agri-
cultura) nos embates com o 
ministro Simonsen. Também 
foi fundamental a continui-
dade do Programa de Substi-
tuição de Importações, con-
duzido por Marcos Vianna, 
presidente do BNDE, desig-
nado por Médici e mantido 
por Geisel. Criou, em 1975, 
a Fundação Nacional de Ar-
tes (Funarte).

Pode-se afirmar que hou-
ve interesse, no período de 
Costa e Silva a Geisel, de 
serem criadas bases para a 
construção do Brasil Inde-
pendente. Mas a questão da 
guerra fria foi um grande 
obstáculo para quem não via 
opositores mas inimigos.

São curiosas, no entanto, 
duas frases que retirei de en-
trevistas do general Geisel, 
após ter deixado a presidên-
cia, e que estão no livro Er-
nesto Geisel, de Maria Celi-
na D’Araujo e Celso Castro 
(FGV, Rio, 1997): “A nação 
não se desenvolve esponta-
neamente. É preciso haver 
alguém que a oriente e a im-
pulsione, e esse papel cabe ao 
governo.” e “Como seria pos-
sível construir o Brasil com a 
divisa de ir contra? O que pre-
cisa é tirar as condições que 
favorecem a corrupção, a mi-
séria, a pobreza etc., uma série 
de fatores que levam a isso”.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado, 
é diretor na Associação dos 

Engenheiros da 
Petrobrás (Aepet).

O setor de mídia está 
atravessando em todo o 
mundo, e também no Bra-
sil, um período de intensa 
transformação. Os modelos 
de negócios atuais estão 
sob pressão, muitas orga-
nizações têm dificuldades 
para se adaptarem e inova-
rem na mesma velocidade 
e, principalmente, protago-
nizarem uma mudança real-
mente exitosa.

Cada vez mais é impor-
tante que agências, veícu-
los e anunciantes discutam 
estratégias conjuntas e ex-
periências bem-sucedidas. 
Somente assim será possí-

vel repensarem estruturas 
de gestão e direcionarem 
formatos operacionais mais 
próximos aos consumido-
res para enfrentarem os 
desafios que estão rein-
ventando a comunicação e 
forçando ações mais asser-
tivas e rentáveis.

Hoje, a análise de dados 
é um grande determinante 
do sucesso de campanhas 
publicitárias ao extrair infor-
mações sobre os públicos, 
localizar potenciais clientes, 
personalizar ofertas e enga-
jar pessoas. Ainda assim, é 
imprescindível determinar 
o que fazer com as novas 

informações para que forne-
çam as percepções corretas e 
embasem estratégias disrup-
tivas.

Por essas razões, agências, 
anunciantes e mídias preci-
sam operar como um ecos-
sistema, demandando uma 
atuação mais transparente. 
A exigência por integridade 
é ainda maior quando es-
sas agências fazem parte de 
grupos globais. Na prática, 
quanto mais transparência, 
mais credibilidade nesse se-
tor em que credibilidade é 
determinante ao sucesso.

Além da transparência, 
que deve estar presente em 

todas as etapas da publici-
dade, como contratação, 
produção, remuneração e 
veiculação, o compliance 
também passou a ser es-
tratégico para as agências 
e compreendido como um 
importante diferencial que 
os grandes anunciantes 
procuram.

Embora o cenário seja 
complexo, pode oferecer 
uma oportunidade de rein-
venção, com readequação de 
modelos e processos. Cada 
ação deve ser conduzida 
para mitigar riscos e resga-
tar a essência do negócio. É 
por isso que os anunciantes 

querem ter clareza sobre o 
retorno de investimentos em 
publicidade, especialmente 
nas mídias digitais.

Medir resultados na publi-
cidade sempre foi de extre-
ma importância, a diferença 
é que hoje, com todos os da-
dos e as tecnologias disponí-
veis, isso precisa acontecer 
de forma transparente e ín-
tegra para todos envolvidos, 
do consumidor ao anuncian-
te.

O setor de mídia não é o 
único que precisa de trans-
formação. Vários segmentos 
estão sendo desafiados pela 
necessidade de impor negó-

cios inovadores, rentáveis e 
transparentes. O processo é 
muito rápido e, quanto mais 
tradicional e maior uma em-
presa é, provavelmente mais 
dores ela terá para fazer a 
transição. Esse movimento 
envolve uma demanda de 
aculturamento e renovação 
de processos com o risco 
inerente de que negar isso e 
não se alinhar às tendências 
pode comprometer o futuro 
das empresas.

q  Eduardo Pereira
Sócio-diretor e líder do 

segmento de mídia 
da KPMG no Brasil.
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PRS XXII INCORPORADORA LTDA.
CNPJ nº 13.334.666/0001-28 - NIRE nº 33.2.0890813-4

Ata de Reunião de Sócios Quotistas realizada em 01.04.2019. Data e Lo-
cal: 01.04.2019, às 10:00 (dez horas), na sede da empresa na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Urquiza nº 132 (parte). 
Composição da Mesa: Presidente: Sr. José Conde Caldas. Secretário: Sr. 
Mario Augusto Nogueira de Paula. Presença: Presentes todos os sócios re-
presentantes da totalidade do capital social, conforme assinaturas ao final. 
Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos sócios. 
Ordem do Dia: (1) Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade, 
na forma do inciso II do artigo 1.082 e seguintes do Código Civil. (2) Deliberar 
sobre a alteração do Contrato Social da Sociedade. Deliberações Tomadas 
à Unanimidade: (1) Aprovar na forma do inciso II do artigo 1.082 do Código 
Civil, a redução do capital social em R$526.000,00 (quinhentos e vinte e seis 
mil reais), passando o mesmo de R$20.132.818,00 (vinte milhões, cento e 
trinta e dois mil, oitocentos e dezoito reais) para R$19.606.818,00 (dezenove 
milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e dezoito reais), com cancelamento 
de 526.000 (quinhentas e vinte e seis mil) quotas subscritas e não integraliza-
das, e portanto sem restituição de valores aos Sócios. (2) Aprovar a alteração 
da cláusula quarta do Contrato Social da Sociedade, que passará a vigorar 
com a seguinte redação: Cláusula Quarta. O capital social da Sociedade é 
de R$19.606.818,00 (dezenove milhões, seiscentos e seis mil, oitocentos e 
dezoito reais), dividido em 19.606.818 (dezenove milhões, seiscentos e seis 
mil, oitocentos e dezoito) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, 
totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, distribuída 
entre os sócios da seguinte forma: Sócio - Quotas - Valor Integralizado R$- 
%: PRS XXIV Incorporadora S.A. - 9.803.409 - 9.803.409,00 - 50%; Minas 
Rio Desenvolvimento Imobiliário Ltda - 9.803.409 - 9.803.409,00 - 50%; Total 
- 19.606.818 - 19.606.818,00 - 100%. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião, sendo a presente ata lavrada e assinada pe-
los sócios quotistas presentes, para que produzam os devidos efeitos legais. 
Mesa: José Conde Caldas - Presidente. Mario Augusto Nogueira de Pau-
la - Secretário. Minas Rio Desenvolvimento Imobiliário - Marco Antônio
Gomes Teixeira. PRS XXIV Incorporadora S.A. - Mario Augusto Nogueira de 
Paula - Patrícia Conde Caldas Kohn.

Política monetária dependerá 
da evolução do PIB
Copom condiciona 
evolução da 
economia, do 
balanço de riscos  
e da inflação 

O processo de recupe-
ração gradual da atividade 
econômica sofreu interrup-
ção no período recente, mas 
a expectativa é de retomada 
adiante. Essa é a conclusão 
da ata da reunião do Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central 
(BC), divulgada nesta terça-
feira. Na última quarta-feira 
(8), o BC decidiu manter 
a taxa básica de juros, a Se-
lic, em 6,5% ao ano.

Segundo a ata da reunião, 
o arrefecimento da atividade 
observado no final de 2018 
teve continuidade no início 
de 2019. “Em particular, 
os indicadores disponíveis 

sugerem probabilidade re-
levante de que o Produto 
Interno Bruto (PIB) tenha 
recuado ligeiramente no pri-
meiro trimestre do ano, na 
comparação com o trimestre 
anterior, após considerados 
os padrões sazonais”, diz o 
documento. Instituições do 
mercado financeiro, após 11 
avaliações semanais segui-
das, reduziram para menos 
de 1,5% a previsão do PIB 
para 2019. 

O Copom acrescenta que 
os indicadores do primeiro 
trimestre induziram revisões 
substantivas nas projeções de 
instituições financeiras para o 
crescimento do PIB em 2019. 
“Essas revisões refletem um 
primeiro trimestre aquém do 
esperado, com implicações 
para o “carregamento estatís-
tico” (herança do que ocorreu 
no ano anterior), mas tam-
bém embutem alguma redu-
ção do ritmo de crescimento 
previsto para os próximos tri-
mestres”, destacou.

Nesse cenário, o Copom 
avaliou que seria necessário 

manter a Selic em 6,5% ao 
ano. “O comitê julga impor-
tante observar o comporta-
mento da economia brasilei-
ra ao longo do tempo, livre 
dos efeitos remanescentes 
dos diversos choques a que 
foi submetida no ano passa-
do e, em especial, com re-
dução do grau de incerteza 
a que a economia brasileira 
continua exposta”, diz a ata.

O Copom acrescentou 
que essa avaliação sobre o 
desempenho da economia 
demanda tempo e não deve-
rá ser concluída a curto pra-
zo. “O comitê ressalta que os 
próximos passos da política 
monetária (definição da taxa 
Selic) continuarão depen-
dendo da evolução da ativi-
dade econômica, do balanço 
de riscos e das projeções e 
expectativas de inflação”, 
afirmou.

Inflação

Na ata, o Copom destaca 
ainda que a inflação acumu-
lada em 12 meses deve atin-

gir um pico no curto prazo 
para, em seguida, recuar e 
encerrar 2019 em torno da 
meta. Para 2019, a meta de 
inflação é de 4,25%, com 
margem de tolerância de 1,5 
ponto percentual. O Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo, portanto, 
não poderá superar 5,75% 
neste ano nem ficar abaixo 
de 2,75%. A meta para 2020 
foi fixada em 4%, também 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual.

O Copom fez projeções 
para a inflação de acordo 
com dois cenários. Na hipó-
tese de a Selic terminar 2019 
em 6,5% ao ano e ser elevada 
a 7,5% ao ano em 2020, com 
taxa de câmbio que termina 
2019 em R$ 3,75 e 2020 em 
R$ 3,80, a inflação fica em 
torno de 4,1% para neste 
ano e 3,8% para 2020. Nes-
se cenário, as projeções para 
a inflação de preços admi-
nistrados (controlados pelo 
governo, como gás, energia 
e gasolina) são de 5,3% para 
2019 e 5% para 2020.

O massacre dos  
idosos e da economia

A inadimplência atinge um em cada quatro brasileiros 
adultos, afligindo 62,6 milhões de pessoas em abril. A 
alta foi de 2% em relação ao mesmo mês de 2018. Mas 
foi muito pior para os idosos: na faixa acima de 65 anos, 
o número de inadimplentes saltou 8%.

A tendência de aumento da quantidade de devedores 
mais velhos vem sendo observada nos últimos anos. Em 
2015, 27% da população nesta faixa de idade estava in-
adimplente. Em abril de 2019, a proporção é de 33%. Ou 
seja, um em cada três idosos está com nome sujo.

Pois é diante deste quadro que o Governo Bolsonaro 
quer cortar as aposentadorias. Se manter as contas já está 
difícil, imagina se o Congresso aprova o fim das pen-
sões: um casal aposentado que divide as contas e mal 
consegue chegar ao final do mês ficará em que situação 
se um dos dois morrer? Pedirá para que a conta de luz 
caia pela metade? Solicitará desconto no condomínio por 
ser idoso?

Além da questão pessoal, o massacre na Previdência 
tem um efeito macroeconômico devastador. Se entrasse 
em vigor, faria explodir a inadimplência. O consumo iria 
ralo abaixo. A economia cairia, a arrecadação do governo 
diminuiria, e as contas públicas piorariam.

Quem acredita que a aprovação das reformas trará de 
volta investimentos deve ter ficado triste por que o coel-
hinho da Páscoa não trouxe ovo de chocolate mês pas-
sado.

Apito
Arnaldo Cezar Coelho ficou nacionalmente conhe-

cido como comentarista de arbitragem. Mas ele tem uma 
faceta que o levou a nova parceria com a operadora Nex-
tel. O ex-árbitro tem 35 anos de experiência no mercado 
financeiro. Foi dono da corretora Liquidez. Seu irmão, 
Ronaldo, era proprietário do banco Multiplic.

A Nextel lançou as Apitadas do Arnaldo, em que Ar-
naldo divide, em vídeos, seus conhecimentos sobre fi-
nanças pessoais e investimentos.

Resultados
Santander, Bradesco, Itaú Unibanco, NuBank e C6 

são as instituições bancárias que mais geram e protegem 
valor aos seus públicos, de acordo com o levantamento 
Mais Valor Produzido (MVP) – Bancos, da consultoria 
DOM Strategy Partners.

Para se chegar ao ranking, mais de 60 ativos foram 
avaliados, tais como Eficácia da Estratégia Corporativa, 
Resultados Gerados, Crescimento Evolutivo, Valor das 
Marcas, Qualidade de Relacionamento com Clientes, 
Governança Corporativa, Sustentabilidade, entre outros.

Ilusionista
Guedes afirmou que cada R$ 1 de aumento no salário 

mínimo tem impacto de R$ 300 mi no Orçamento. “É 
pouco para quem recebe, caro para quem paga e desas-
troso para o quadro fiscal”, atacou. O ministro deve sa-
ber que cada R$ 1 extra em aposentadorias, movimenta 
R$ 1,60 na economia.

Rápidas
A Fiesp recebe o gerente de Desenvolvimento de 

Negócios da Huawei, Rubens Milito Mendonça, para de-
bate sobre conexão 5G, nesta quinta-feira, às 9h *** A 
9ª Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria 
Independente, promovida pelo Ibracon, terá um painel 
sobre o futuro da economia nacional, com o presidente 
do Insper, Marcos Lisboa. O evento será realizado em 
10 e 11 de junho, no Teatro Bradesco, em São Paulo. 
Inscrição: ibracon.com.br/conferencia/edicao9/index.
php *** O Busucão - Campanha de Adoção e vacinação 
de animais estaciona no Caxias Shopping no sábado; no 
domingo, será a vez da feira de produtos sem agrotóxicos 
*** A Associação Brasileira de Franchising (ABF Rio) 
traz, no próximo dia 23, o consultor Claudio Goldberg 
para ministrar a palestra “Geração de Valor e a experiên-
cia de compra no varejo”, durante o evento Café com 
Franquia. Inscrições em bit.ly/CF23mai2019 *** A psi-
canalista Renata Bento, a psicóloga Paula Melgaço e o 
psicólogo Carlos de Barros Lisboa participam do ciclo 
“Escuta” no Midrash, Centro Cultural, no Leblon, 28 de 
maio, às 20h. O tema central será “O impacto das no-
vas tecnologias nas relações interpessoais”. Inscrições: 
midrash.org.br *** A XV Semana de Comunicação 
(Secom) no campus Tijuca da Universidade Veiga de Al-
meida acontecerá de 20 a 23 de maio. O tema da edição 
deste ano é “‘Tecnologia 4.0: do homem na Lua ao carro 
no espaço”. Inscrições: docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSctbtuB3kpnzzYaASk03Qjdsg36WfdrDFsmOqJ
wgjWIX3FyrQ/viewform *** Neste sábado, das 17h às 
20h, o Shopping Grande Rio promove uma simultânea 
de xadrez com a presença de dois mestres da Federação 
Internacional – Daniel Rangel e Vinicius Rego. A entrada 
para o evento são 2 quilos de alimentos não-perecíveis.

Assine o
Monitor 
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REAL ENGENHARIA INVESTIMENTOS S/A - CNPJ 35.948.363/0001-38
Retificação: No Balanço Patrimonial de 2017 e 2018 publicado no Monitor Mercantil, em 30/04/19, na página 12, no 
Passivo Patrimônio Líquido, coluna de 31/12/2018, onde se lê: Reserva de Lucros - 2.113.974,17. Reserva Legal - 
3.982.963,32. Reserva Estatutária - 12.599.873,62. Leia-se: Reserva de Lucros - –. Reserva Legal - 4.297.662,02. 
Reserva Estatutária - 14.399.149,09. Nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido onde se lê:

Eventos Total
Capital 

Integralizado
Reserva C orr.  
Monet. Cap.

Reserva 
de Lucros

Reserva 
Legal

Reserva 
Estatutaria

Lucros 
Acumulados

Reserva de
  Lucros – – – 2.113.974,17 – – (2.113.974,17)
Saldo em
  31/12/2018 55.763.900,53 37.067.088,00 0,80 2.113.974,79 3.982.963,32 12.599.873,62 –
Leia-se:
Reservas – – – – 314.698,70 1.799.275,47 (2.113.974,17)
Saldo em
  31/12/2018 55.763.899,91 37.067.088,00 0,80 – 4.297.662,02 14.399.149,09 –

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/MF nº 02.735.385/0001-60 – NIRE 33.3.0026105-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

Ficam convocados os titulares das debêntures (“Debenturistas”) da 2ª 
(segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte 
Ferroviário S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Emissora”), a reunirem-se, em 
primeira convocação, em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos do 
artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da 
Cláusula XI do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão 
de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos 
de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., 
celebrado em 27 de novembro de 2014 entre a Emissora e a Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme alterado (“Escritura 
de Emissão” e “Agente Fiduciário”), a ser realizada no dia 23 de maio de 
2019, às 11:00 horas, na Avenida Presidente Wilson, 231, 27º andar, salão 
2703, Centro, CEP 20030-905, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Anuência prévia 
(waiver) dos Debenturistas para que, após eventual utilização dos recursos 
depositados na Conta Reserva, nos termos da Cláusula 9.8 do Contrato de 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e outras Avenças nº 13.2.0768-2 
(“Contrato de Cessão Fiduciária”), o Saldo Mínimo de Reserva possa ser 
recomposto até 15 de junho de 2019. Os termos iniciados em letra maiúscula 
e não definidos neste Edital de Convocação possuem o significado que lhes é 
atribuído na Escritura de Emissão. Informações Adicionais: os Debenturistas 
deverão apresentar-se no endereço acima indicado portando os documentos 
que comprovem a titularidade das respectivas Debêntures. Os instrumentos 
de mandato outorgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para 
representação na Assembleia Geral ora convocada deverão ser depositados 
na sede social do Agente Fiduciário, situado na Avenida das Américas, nº 
4200, bl. 08, Ala B, salas 302/303/304, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou ainda por e-mail para contencioso@
pentagonotrustee.com.br, no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores 
à sua realização, bem como deverão ser entregues à Emissora no dia da 
assembleia. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2019.

China quer investir 
em infraestrutura

O governo brasileiro tem 
expectativa de receber uma 
proposta da China para parti-
cipar do programa de inves-
timentos chineses que tem 
sido chamado de “nova rota 
da seda”. A informação foi 
dada nesta terça-feira pelo 

vice-presidente Hamilton 
Mourão, que viaja na quinta-
feira (16) para a China para 
participar da reunião da Co-
missão Sino-brasileira de 
Alto Nível de Concertação e 
Cooperação (Cosban). Para 
o vice-presidente, o acordo 
e os investimentos precisam 
abranger áreas de interesse 
para o Brasil. A Cosban é 
uma instância de cooperação 

e diálogo regular de alto nível 
entre Brasil e China, mas as 
reuniões não acontecem des-
de 2015.

Volks: ex-empregados  
cobram reparação

Um grupo de aproxima-
damente 40 ex-funcionários 
da Volkswagen, que sofreu 

perseguição no período da 
ditadura, foi à fábrica de 
São Bernardo do Campo, no 
ABC paulista, cobrar repara-
ção pelas atitudes da empre-
sa durante o regime autori-
tário. Um acordo está sendo 
costurado entre o Ministério 
Público e a montadora, mas 
os trabalhadores afirmam 
que não tiveram acesso aos 
termos negociados.
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DIÁRIO
Bradesco Cemig

Porto Seguro CSN

Usiminas Hypera

As ações preferenciais do Bradesco terminaram cotadas a R$ 
33,60, com perda de 0,30%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações preferenciais da Cemig terminaram cotadas a R$ 
13,38, com pganho 1,13%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinárias da Porto Seguro terminaram cotadas 
em R$ 51,30 com perda de 0,10%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da CSN terminaram cotadas a R$ 14,33, 
com ganhos de 4,52%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações preferenciais da Usiminas terminaram cotadas a R$ 
8,15, com desvalorização de 0,37%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Hypera terminaram cotadas a R$ 
29,10, com desvalorização de 0,17%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.
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SAJUTHÁ RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 30.458.020/0001-71 - NIRE: 3330000065-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 ABRIL DE 2019. 
Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2019, às 10h00min, na sede da 
Sociedade, na Praia do Flamengo nº 200 – 19º andar (parte), na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas da 
SAJUTHÁ RIO PARTICIPAÇÕES S.A., representando a maioria das 
ações que compõem o capital social, conforme assinaturas lançadas 
no Livro de Presença de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral 
Ordinária.  Consoante disposições estatutárias, assumiu a direção dos 
trabalhos o Diretor-Presidente da Sociedade Wilson Lemos de Moraes 
Junior, que convidou para Secretário o Sr. Don David Lemos de Moraes 
Magalhães Leite Jayanetti. A seguir, o Senhor Presidente procedeu a 
leitura do Edital de Convocação para Assembleia publicados no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil dos 
dias 11, 12 e 15 de abril de 2019. Passando à Ordem do Dia, o Senhor 
Presidente solicitou ao Secretário que procedesse à leitura do Relatório 
Anual da Administração, assim como Balanço Patrimonial, Demonstrações 
Contábeis e suas Notas Explicativas referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018, documentos esses publicados no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil 
no dia 17 de abril último, os quais ficaram à disposição dos interessados 
pelo prazo legal, conforme Avisos publicados no Diário Oficial do Estado 
do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil dos dias 29 de março e 
01 e 02 de abril, todos de 2019, tendo sido dispensada a leitura por ser do 
conhecimento geral. Ato seguinte, foram aprovadas, por unanimidade dos 
presentes, as Demonstrações Contábeis da Sociedade e ratificados os atos 
praticados pela Administração no decurso do exercício social encerrado, 
inclusive o pagamento de dividendos, no montante de R$5.220.000,00 
(Cinco milhões e duzentos e vinte mil reais), já distribuídos no curso do 
ano de 2018, e imputados à conta de Reserva de Lucros – Garantia para 
Pagamento de Dividendos. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu à 
deliberação a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018, tendo sido aprovada por votação 
unânime dos presentes a seguinte destinação: R$750.158,11 (setecentos 
e cinquenta mil, cento e cinquenta e oito reais e onze centavos) para 
constituição de Reserva Legal, R$712.660,00 (setecentos e doze mil e 
seiscentos e sessenta reais) para pagamento de dividendos obrigatórios, 
calculado sobre o resultado do exercício (R$0,3563 por lote de 1.000 ações) 
e R$13.540.344,14 (treze milhões, quinhentos e quarenta mil, trezentos e 
quarenta e quatro reais e quatorze centavos) para Reserva de Garantia Para 
Pagamento de Dividendos. Em seguida, a Assembleia procedeu à eleição dos 
membros da Diretoria, tendo sido reeleitos, por unanimidade dos presentes: 
WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR, brasileiro, divorciado, engenheiro 
agrônomo, portador da carteira de identidade expedida pelo Detran/RJ sob 
o nº 03.259.364-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 096.779.256-87, residente e
domiciliado na Avenida Francisco Bhering, nº 17 – apto. 801, Ipanema, Rio de 
Janeiro – RJ, para o cargo de Diretor-Presidente; DON DAVID LEMOS DE
MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI, brasileiro, solteiro, engenheiro 
agrônomo, portador da carteira de identidade expedida pelo Detran/RJ sob
o nº 21.521.151-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 113.336.817-47, residente
e domiciliado na Rua Barão de Jaguaripe, nº 29 - Apto. 301, Ipanema, Rio
de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretor Administrativo; MARIA ISBELA
LEMOS DE MORAES, brasileira, separada judicialmente, empresária,
portadora da identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 02.732.290-8, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 624.466.307-15, residente e domiciliada na Rua Barão
de Jaguaripe, nº 29 - Apto. 301, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo
de Diretor sem designação especial, e WILSON LEMOS DE MORAES
NETO, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de
identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 08.014.928-9, inscrito no CPF/MF
sob o nº 003.177.687-60, residente e domiciliado na Rua Prudente de Morais, 
811 - Apto. 703, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, para Diretor sem designação 
especial. Decidiram ainda os acionistas, por unanimidade dos presentes, que 
a Diretoria disporá, mensalmente, de uma verba de até R$10.000,00 (dez mil 
reais) para remuneração de seus membros. Esgotada a ordem do dia e como 
ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, às 11h:00min, foi encerrada
a sessão, lavrando-se esta que, após lida e aprovada, foi assinada pelos
presentes. (a.a.) Wilson Lemos de Moraes Junior; p/Espólio de Wilson
Lemos de Moraes - Wilson Lemos de Moraes Junior; p/Espólio de Maria
de Lourdes Teixeira de Moraes - Wilson Lemos de Moraes Junior; p/
Maria Isbela Lemos de Moraes - Don David Lemos de Moraes Magalhães 
Leite Jayanetti. Certifico que a presente é transcrição fiel da ata lavrada no
livro próprio da Companhia. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite 
Jayanetti - Secretário da Assembleia. JUCERJA em 13/05/2019 sob o nº
3610754. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Certidão da Ata da RCA: Data, Local e Horário: Ao 29/03/2019, às 16h, na 
sede social da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 
e 701, Botafogo, RJ/RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente 
e Sr. Pablo Luis Gay-Ger - Secretário. Presença: Dispensada a convocação, 
em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Admi-
nistração da Cia.. Ordem do Dia: Deliberar sobre a submissão à aprovação 
da Assembleia Geral de proposta para o pagamento de juros sobre o capital 
próprio (3ª parcela do ano de 2019). Deliberações: Considerando a recomen-
dação da Diretoria, o Conselho de Administração aprova por unanimidade de 
votos submeter a aprovação da Assembleia Geral proposta de distribuição de 
juros sobre o capital próprio no montante de R$ 80 milhões, a ser registado nas 
Demonstrações Financeiras (DFs) da Cia. em março de 2019 e a ser pago em 
ou antes de 31/12/2019. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela qui-
sesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos 
e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada 
por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente 
e Sr. Pablo Luis Gay Ger – Secretário. Manuel Tomás Garcia Blanco, Hu Xin-
miao, José Carlos de Vicente Bravo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Tian 
Jianguo, Ding Yanxia, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, Guillermo 
Llopis Garcia e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação 
acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho 
de Administração da Cia.. RJ, 29/03/2019. Pablo Luis Gay Ger - Secretário. 
Jucerja nº 3594358 em 29/04/2019.

Taurus registra lucro bruto de  
R$ 92 milhões no 3º trimestre

A Taurus registrou no 
primeiro trimestre de 2019 
receita operacional de R$ 
252,1 milhões, crescimento 
de 9,1%, e lucro bruto de R$ 
92 milhões, com margem de 
36,5%, aumento de 15,5% e 
4,3 ponto percentual respec-
tivamente.

Para a empresa, uma das 
maiores fabricantes de ar-
mas leves do mundo, os re-
sultados do primeiro trimes-
tre reforçam a convicção de 
que está no caminho certo e 
de que está consolidando um 
novo padrão de desempe-
nho. Isso porque “alcançou 
ganhos tanto nos indicado-
res econômicos, quanto nos 
financeiros e tem motivos 
para confiar que não são re-
sultados momentâneos, re-
flexo de condições pontuais, 
mas sim um padrão susten-
tável.”

Com aumento na recei-
ta, ganho de rentabilidade 
bruta e manutenção das 
despesas sob controle, a 

geração operacional de 
caixa medida pelo Ebitda 
no trimestre cresceu 3,5% 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, e 
a margem Ebitda atingiu 
15,3%, patamar acima da 
média da indústria mun-
dial, considerando as em-
presas estrangeiras de ca-
pital aberto que divulgam 
seus resultados.

No primeiro trimestre de 
2019, um dos lançamentos 
de maior destaque foi a pis-
tola TX 22mm, apresenta-
da na feira de armas “Shot 
Show” em Las Vegas, nos 
EUA, em janeiro. O estan-
de da Companhia atraiu a 
atenção do público, nesta 
que é a maior feira de ar-
mas do mundo, com mais 
de 1,6 mil expositores e 58 
mil visitantes, indicando que 
a Taurus está retomando a 
sua posição de protagonista 
no mercado e demonstrando 
sua forte capacidade de ino-
vação e tecnologia.

Petrobras divulga teaser para 
venda da Breitener Energética S.A 

A Petrobras iniciou a eta-
pa de divulgação da oportu-
nidade (teaser), referente à 
venda integral de sua parti-
cipação de 93,7% na empre-
sa Breitener Energética S.A, 
com sede em Manaus. A in-
formação foi divulgada nesta 
terça-feira no site da estatal. 
Nesta terça-feira, a Eletro-
bras comunicou que adotará 
modelo semelhante de venda 
de ativos da Petrobras. 

Fundada em 2001, a Brei-
tener Energética possui duas 
Unidades Termoelétricas 
(UTE), UTE Breitener Tam-
baqui S.A. e UTE Breitener 
Jaraqui S.A., situadas em 
Manaus, totalizando 315 
MW de capacidade instala-
da. As usinas possuem ca-
pacidade contratada de 120 
MW até 2025 com a Ama-
zonas Energia, distribuidora 
de energia do Amazonas, por 
meio de contrato exclusivo 
de compra e venda de ener-
gia (Power Purchase Agree-
ment).

O teaser, que contém as 
principais informações so-
bre a oportunidade, bem 
como os critérios de elegi-
bilidade para a seleção de 
potenciais participantes, 
está disponível no site da 
Petrobras: http://www.pe-
trobras.com.br/ri. 

Segundo a Petrobras, as 
principais etapas subsequen-
tes do projeto serão infor-
madas oportunamente ao 
mercado. “A presente divul-
gação está em consonância 
com a Sistemática para De-
sinvestimentos da Petrobras, 
que está alinhada ao regime 
especial de desinvestimento 
de ativos pelas sociedades 
de economia mista fede-
rais, previsto no Decreto 
9.188/2017. Esta operação 
está alinhada à otimização 
do portfólio e à melhoria de 
alocação do capital da com-
panhia, visando a geração de 
valor para os nossos acionis-
tas”, destacou a petroleira no 
comunicado.
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Trump interrompe baixas das 
bolsas e Ibovespa sobe 0,4%

Depois de três pregões de baixa, quando os gráficos 
mostraram a tentativa do Ibovespa de perder dois impor-
tantes suportes, o da faixa dos 95 mil e dos 92 mil pontos, 
a animação voltou para os investidores, devido ao peque-
no intervalo na guerra comercial EUA e China. Apesar 
da falta de um acordo, o presidente Donald Trump cau-
sou alívio ao afirmar que espera uma solução em três ou 
quatro semanas.

O resultado de duas empresas também contribuiu para a 
motivação geral. O crescimento do resultado da Eletrobras 
foi surpresa, com o aumento de 178% na comparação dos 
dois primeiros trimestres, e o lucro chegando a R$ 1,35 
bilhão. Com isso, as ações da companhia tiveram valoriza-
ção de 4,08% e chegaram a R$ 47,88. A outra empresa foi 
a JBS, que registrou um lucro líquido de R$ 1,09 bilhão 
no primeiro trimestre deste ano, com alta de 115,7% na 
comparação anual. As ações da companhia tiveram alta de 
8,36% e terminaram cotadas a R$ 21,39%.

Disney compra Comcast para ter o Hulu
A Walt Disney Company assinou um acordo para a 

compra do controle da Comcast Co. e com isso vai assum-
ir a empresa de streaming Hulu, passando a concorrer com 
a Netflix. Na transação ficou combinado um valuation de
pelo menos US$ 27,5 bilhões até o início de 2024, quando 
a transação da venda poderá ser concretizada. O motivo da 
operação é a contínua e rápida expansão do Hulu, que ex-
ibe produções originais de sucesso como The Handmaid’s 
Tale. Há apenas um mês, a companhia de streaming estava 
avaliada em US$ 15 bilhões, quando recomprou uma par-
ticipação de 9,5% da AT&T.

Agora, pela primeira vez o Hulu passa a ser controlado 
por uma única empresa de mídia. O canal de streaming foi 
fundado pela NBC junto com a Fox fundaram, há mais 
de uma década, como opção para quem assistisse à pro-
gramação da noite anterior pela internet. Depois, a Disney 
comprou uma participação acionária, e os três gigantes 
passaram a disputar o controle, enquanto a Netflix gan-
hava terreno e alcançando um valor de mercado de US$ 
152 bilhões, ou seja, dez vezes maior que o estimado para 
o seu concorrente. A Disney aposta no mercado de stream-
ing e espera que o Hulu passe das atuais 25 milhões para 
60 milhões de assinaturas até 2024.

Tanure é dono das empresas portuguesas?
A High Seas Investment LLC reduziu de 2,41% para 1,39% 

a sua participação na Pharol e deixou de ter uma participação 
qualificada na Pharol. Ora direis, isso é uma notícia de ul-
tramar e que só interessa aos portugueses. Acontece que o 
regulador lusitano, a Comissão de Mercados de Valores Mo-
biliários, estabeleceu um prazo de 30 dias para que duas em-
presas, a High Seas e a High Bridge Investiment LLC, apre-
sentassem a documentação necessária para esclarecer qual o 
seu acionista majoritário. Tal questionamento visa mostrar 
para todos os investidores se o brasileiro Nelson Tanure é ou 
não é o comandante das duas companhais que eram utiliza-
das para influenciar as decisões da operadora brasileira Oi. O 
interessante é que o prazo concedido já venceu. Será que a 
redução dessa participação foi consequência disso?

Naspers revende Buscapé para a Zoom
Em 2009, a Naspers pagou R$ 342 milhões por 91% do 

Buscapé. Agora, por valores não revelados, a buscadora 
brasileira é revendida para a plataforma de comércio ele-
trônico e comparação de preços Zoom, em transação que 
também envolve as outras marcas do grupo: Bondfaro, 
QueBarato e Modait. Com a aquisição, a Zoom, fundada 
em 2011, pretende atingir um volume de vendas de R$ 5 
bilhões em 2019, com mais de 2 mil lojistas clientes.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PORTUGUESA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Portuguesa, 
sito à Rua Haroldo Lobo, nº 400, nesta, no uso de suas atribuições e 
cumprindo o que preceitua o Artigo 34, parágrafo 2º do Estatuto em vigor. 
Convoca os senhores Conselheiros para reunião extraordinária no dia 22 
de maio com a primeira convocação às 20h e a segunda e última às 20:30h, 
para deliberarem os seguintes assuntos: 1º. Apreciação e aprovação com 
relação ao IPTU junto a Prefeitura; 2º. Lançamento de 5.000(Cinco mil) 
Títulos de Sócios Contribuintes, sem direito a votos, com pagamento de 
uma taxa inicial de R$300,00(Trezentos reais) podendo ser incluídos seus 
dependentes e pagamentos mensais iguais as demais categorias.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2019.

Nelson de Souza Lucas
Presidente do Conselho Deliberativo

JUÍZO DE DIREITO DA 06ª VARA CÍVEL 
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ.                                                                 

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIA, e INTIMAÇÃO, 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Cobrança de cotas condominiais proposta pelo CONDOMINIO 
DO EDIFICIO OCEAN STAR em face do ESPÓLIO DE RENATO 
BIOSOTTO MANO JUNIOR E OUTROS - Processo nº. 0002179-
76.2008.8.19.0209 (2008.209.002159-1), passado na forma 
abaixo: A DRA. FLÁVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO 
– Juíza de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER aos que o 
presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente ao ESPÓLIO DE RENATO BIOSOTTO 
MANO JUNIOR – CPF Nº. 429.024.957-49, NA PESSOA 
DO SEU INVENTARIANTE STEFANO PEREIRA MANO, 
HERDEIROS E/OU SUCESSORES, NA FORMA DO ART.889 - 
INCISO I DO CPC, que no dia 20/05/2019, às 15:10 horas no 
Átrio do Fórum Regional  da  Barra da Tijuca – á Avenida Luiz 
Carlos Prestes, s/nº., Térreo, Barra da Tijuca/ RJ., pelo Leiloeiro 
Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, disponível no site: 
www.gustavoleiloes.lel.br, será vendido acima da avaliação, ou 
no dia 23/05/2019, a partir de 80% do valor da avaliação, o imóvel 
situado na AVENIDA LÚCIO COSTA 5.600, APTO 201, EDIFÍCIO 
OCEAN STAR, BARRA DA TIJUCA/RJ, com direito 03 vagas 
de garagem. Avaliação: R$ 6.800.000,00 (Seis milhões e 
oitocentos mil reais). Conforme certidão do 9º RGI - matriculado 
sob o nº 262.849, descrito como Apartamento 201 do prédio 
situado na Avenida Lucio Costa com o número 5.600, na freguesia 
de Jacarepaguá, com direito a 03 vagas de garagem localizadas 
no subsolo de números 18, 19 e 23, e correspondente fração 
ideal de 12,2/100 do respectivo terreno designado por lote 01 do 
PAL 45.039, constando no ato R - 09 COMPRA E VENDA: Em 
favor de RENATO BIASOTTO MANO JUNIOR, divorciado; R - 10 
PENHORA EM 1º GRAU: 24º JEC - Barra da Tijuca - Processo nº 
0020024-92.2006.8.19.0209; R - 11 PENHORA EM 2º GRAU: 2ª  
VC Barra da Tijuca -  Processo nº 0004143-65.2012.8.19.0209; R
- 12 PENHORA EM 3º GRAU: Oriunda da própria ação. Apresenta 
débito de IPTU de 2005 à 2019, no total de R$ 871.002,04, mais 
acréscimos legais. Taxa de incêndio de 2013 á 2017, total de R$ 
1.127,03. Venda Livre e Desembaraçada dos débitos de IPTU e 
TAXAS na forma do Art. 130 - §único do CTN c/c Art. 908 - § 1º do 
CPC. Condição de pagamento: Arrematação à vista, ou mediante 
caução de 30%, acrescido de 5% de comissão ao leiloeiro, e 
às custas de cartório, com a complementação no prazo de 15 
dias. As certidões estam nos autos. Fica(m) o(s) executado(s) e 
credores intimados por intermédio deste edital, na pessoa dos 
seus advogados devidamente constituídos nesses autos do Leilão 
Público Presencial, na forma do Art. 889 e seus incisos do CPC. 
E para que cheque ao conhecimento de todos os interessados foi 
expedido o presente, que será publicado através do site de leilões 
on-line: www.gustavoleiloeiro.lel.br, de acordo com o Art. 887 § 2º 
e 3º do CPC, outro na íntegra está afixado no Átrio do Fórum. Rio 
de Janeiro, 10/04/2019. Eu, Martha Rita de Cássia Echeverria 
Groberio Caldas, Responsável pelo Expediente, mat. 01/25.923, 
o fiz digitar e subscrevo.

JUÍZO DE DIREITO DA 06ª VARA CÍVEL 
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ.

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIA, e INTIMAÇÃO, 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Cobrança de cotas condominiais proposta pelo CONDOMINIO DO 
EDIFICIO PORTOMARE em face de PAULO JOSÉ DE SOUZA 
E HELENA MARTINS DE SOUZA - Processo nº. 0012561-
89.2012.8.19.0209, passado na forma abaixo: A DRA. FLÁVIA DE 
ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO – Juíza de Direito Titular da 
Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a PAULO 
JOSÉ DE SOUZA - CPF: 182.363.407-91 e HELENA MARTINS 
DE SOUZA - CPF: 785.958.437-91, NA FORMA DO ART. 889, 
INCISO I DO CPC, que no dia 20/05/2019, às 15:00 horas no Átrio 
do Fórum Regional  da  Barra da Tijuca – á Avenida Luiz Carlos 
Prestes, s/nº., Térreo, Barra da Tijuca/ RJ., pelo Leiloeiro Público 
GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, disponível no site: www.
gustavoleiloes.lel.br, será vendido acima da avaliação, ou no dia 
22/05/2019, a partir de 50% do valor da avaliação, na forma do 
Art. 891 e 885 do CPC, o imóvel situado na AVENIDA GASTÃO 
SENGEN, Nº 55 - APARTAMENTO 604 – BARRA DA TIJUCA/RJ.
Avaliação: R$ 1.124.459,00 (Um milhão, cento e vinte e quatro 
mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais). Conforme certidão 
do 9º RGI - matriculado sob o nº 193.026, constando no ato AV.08 
CONSTRUÇÃO: habite-se em 10/11/95; R.16 COMPRA E VENDA:
Em favor de PAULO JOSÉ DE SOUZA e sua mulher HELENA 
MARTINS DE SOUZA; R.18 PENHORA EM 1º GRAU: Oriunda 
da própria ação. Apresenta débito de IPTU de 2006 à 2013; 2017 
e 2019, total de R$ 33.714,17, mais acréscimos legais. Taxa de 
incêndio, não apresenta débitos. Venda Livre e Desembaraçada 
dos débitos de IPTU e TAXAS na forma do §único do art. 130 
do CTN c/c § 1º - Art. 908 do CPC. Condição de pagamento: 
Arrematação à vistas, ou mediante caução de 30%, acrescido de 
5% de comissão ao Leiloeiro, custas de cartório, o restante em 
15 dias. As certidões estam nos autos. Fica(m) o(s) executado(s) 
e credores intimados por intermédio deste edital, na pessoa dos 
seus advogados devidamente constituídos nesses autos do Leilão 
Público Presencial, na forma do Art. 889 e seus incisos do CPC. 
E para que cheque ao conhecimento de todos os interessados foi 
expedido o presente, que será publicado através do site de leilões 
on-line: www.gustavoleiloeiro.lel.br, de acordo com o Art. 887 § 
2º e 3º do CPC, outro na íntegra está afixado no Átrio do Fórum. 
Rio de Janeiro, 10/04/2019. Eu, Martha Rita de Cássia Echeverria 
Groberio Caldas, Responsável pelo Expediente, mat. 01/25.923, o 
fiz digitar e subscrevo. 

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.349.677/0001-81 

CONVOCAÇÃO AGE. Convoca os seus acionistas para AGE, a se realizar 
no dia 28 de maio, às 10h, na sede da Sociedade, na Av. Rio Branco, nº 
181, sala 711, Centro/RJ, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) 
Alteração do Estatuto Social, especificamente o Art. 23, para permitir emissão 
de CRI com valor nominal unitário inferior a R$ 300.000,00. RJ, 13/05/2019.

EUA continuam liderando 
compra de empresas brasileiras
Segmento de 
tecnologia segue 
como o mais 
atrativo para  
os investidores

De janeiro a abril deste 
ano, foram realizados 344 
anúncios de operações de 
compra e venda de parti-
cipação envolvendo em-
presas brasileiras, repre-
sentando queda de 11,8% 
em comparação ao mesmo 
período de 2018, de acordo 
com o relatório da Transac-
tional Track Record (TTR), 
elaborado em parceria com 
a LexisNexis e Tozzini-
Freire Advogados.

Os Estados Unidos se-
guem como o país que 
mais realiza aquisições de 
empresas nacionais, tota-
lizando R$ 3,3 bilhões. Já 
as aquisições realizadas 
por empresas brasileiras 
no exterior somaram R$ 
2,9 bilhões. Somente em 
abril, o mercado brasileiro 
de fusões e aquisições mo-
vimentou R$ 42,6 bilhões, 
totalizando 83 operações.

No período de janeiro a 

abril, os aportes financei-
ros contabilizam R$ 74,2 
bilhões, redução de 21,5% 
face aos mesmos meses de 
2018. As operações de pri-
vate equity registradas no 
Brasil desde o início do 
ano sofreram uma queda de 
33,3% no número de deals 
– 20, enquanto o volume fi-
nanceiro registrado, R$ 3,2 
bilhões, também ficou abai-
xo do anotado em período 
homólogo do ano anterior, 
representando uma queda de 
29,9%.

Destaque de abril

A conclusão da Oferta Pú-
blica de Aquisição (OPA) lan-
çada pela transportadora aérea 
brasileira Latam Airlines Bra-
sil sobre as ações em circula-
ção de emissão da Multiplus 
foi eleita pelo TTR como a 
operação de destaque do mês 
de abril. A Latam foi asses-
sorada pelo Pinheiro Neto 
Advogados, enquanto a Mul-
tiplus contou com a assessoria 
de BMA – Barbosa Müssnich 
Aragão e Machado, Meyer, 
Sendacz e Opice Advogados. 
O Banco Credit Suisse Brasil 
atuou como instituição inter-
mediária.

Como resultado do leilão, 
a TAM adquiriu 38.116.231 
ações ordinárias de emis-

são da companhia em cir-
culação, representativas de 
23,49% do seu capital social. 
As ações foram adquiridas 
pelo preço unitário de BRL 
26,84, totalizando o valor de 
BRL 1,02bi

O segmento tecnologia 
segue como o mais atrati-
vo para os investidores. Em 
2019, já foram contabiliza-
das 82 transações, manten-
do a média do ano passado 
no mesmo período. O setor 
financeiro e de seguros apa-
rece na segunda colocação, 
com 41 operações, declínio 
de 11%, seguido por opera-
ções no segmento Imobili-
ário, que cresceram 17% e 
chegaram a 28 negócios re-
alizados. Distribuição e va-
rejo ocupam agora a quarta 
posição, com 27 operações, 
fechando o período em baixa 
de 25%.

Compra de empresas

Foram contabilizadas 80 
operações de compra de em-
presas brasileiras por inves-
tidores estrangeiros nos qua-
tro primeiros meses do ano, 
totalizando R$ 49,2 bilhões 
em aportes. Os Estados Uni-
dos seguem como o país 
que mais realiza aquisições 
de empresas nacionais, 28 
operações envolvendo com-

pradores norte-americanos 
no ano, que juntas somam 
R$ 3,3 bilhões. Destas, nove 
foram deals no segmento de 
Tecnologia. Destaque tam-
bém para o apetite espanhol 
por empresas nacionais, que 
movimentou R$ 1,9 bilhão, 
em oito transações.

Canadenses e franceses 
também investiram forte no 
mercado nacional em 2019. 
O grupo Engie, da França, 
e o fundo Caisse de Dépôt 
et Placement du Québec 
(CDPQ), do Canadá, in-
vestiram aproximadamente 
R$ 28,4 bilhões para ad-
quirir uma participação de 
90% da Petrobras na TAG 
- Transportadora Associa-
da de Gás. Empresas cana-
denses realizaram outros 
quatro investimentos no 
país, enquanto os franceses 
participaram de outras duas 
operações com empresas 
brasileiras.

No caminho oposto, 
as compras brasileiras no 
exterior somam R$2,6 bi-
lhões em aportes em 2019, 
tendo como alvo prioritário 
os Estados Unidos, onde 
foram investidos R$ 2,6 
bilhões em 11 operações. 
Portugal surge na segunda 
colocação, com três tran-
sações que movimentaram 
R$ 361,8 milhões.
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LUXOR PARTICIPAÇÃO S.A. CNPJ Nº 33.858.150/0001-90

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias aplicáveis, temos o prazer de lhes apresentar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, da Companhia, referentes ao período 
de 01/01/2018 a 31/12/2018. Tais documentos demonstram com clareza a situação econômica-financeira da Companhia. Permanecemos à disposição de V.Sas., para esclarecimentos porventura solicitados. Rio de Janeiro, 01/04/2019. A Administração.
BALANÇO EM 31/12/2018, COMPREENDENDO AS OPERAÇÕES REALI-

ZADAS NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018
ATIVO 2018 2017
Circulante .......................................................... 10.467.013,76 9.186.455,35
Disponível ........................................................ 9.444.305,68 8.202.112,42
  Caixa e Equivalentes de Caixa ........................ 61.187,29 1,00
  Títulos e Valores Mobiliários ............................ 9.383.118,39 8.202.111,42
 Realizável ......................................................... 1.013.526,25 974.227,73
  Contas a Receber de Clientes ......................... 1.238,54 1.238,54
  Impostos e Contribuições a Recuperar ........... 1.012.287,71 972.989,19
 Despesas Apropriáveis .................................. 9.181,83 10.115,20
  Seguros ............................................................ 9.181,83 10.115,20
Não Circulante .................................................. 1.245.679,58 2.182.246,78
 Realizável a Longo Prazo ............................... 559.449,91 1.496.017,11
  Depósitos e Cauções ....................................... 559.449,91 1.496.017,11
Investimentos .................................................. 550.866,09 550.866,09
  Outros Investimentos ....................................... 550.866,09 550.866,09
Intangível ......................................................... 135.363,58 135.363,58
  Direitos de Uso ................................................. 135.363,58 135.363,58
Total do Ativo .................................................... 11.712.693,34 11.368.702,13
PASSIVO 2018 2017
Circulante .......................................................... 47.390,85 50.397,75
 Fornecedores de Serviços ................................ 3.351,63 2.099,47
 Salários e Encargos a Pagar ............................ 42.308,66 42.163,48
 Impostos e Contribuições ................................. 1.730,56 6.134,80
Não Circulante .................................................. 954.244,41 954.244,41
 Capital Social a Restituir ................................... 954.244,41 954.244,41
 IPTU E ITR ........................................................ 0,00 1.736.734,86
 (menos) Depósitos Judiciais ............................. 0,00 (1.736.734,86)
Patrimônio Líquido .......................................... 10.711.058,08 10.364.059,97
 Capital Social .................................................... 13.848.273,16 13.848.273,16
 Prejuízos Acumulados ...................................... (3.137.546,72) (3.491.557,08)
  Prejuízo de Exercícios Anteriores .................... (3.622.508,60) (3.077.211,91)
  Lucro (Prejuízo) do Exercício .......................... 484.961,88 (414.345,17)
Ajustes de Avaliação Patrimonial ................. 331,64 7.343,89
Total do Passivo ............................................... 11.712.693,34 11.368.702,13

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico
Capital 

Realizado
Reservas 

de Lucros
Resultados 

Acumulados
Ajuste Avaliação 

Patrimonial Total
Saldos em 31/12/2017 .....................................................................................................13.848.273,16 0,00 (3.491.557,08) 7.343,89 10.364.059,97
Ajustes de Exercicios Anteriores: Reversão de Crédito Saldo Negativo -
 Lx Continental S/A ........................................................................................................... (20.951,16) (20.951,16)
 Baixa Processo Comercial - AC ...................................................................................... (98.694,92) (98.694,92)
 Baixa Processos Trabalhistas ......................................................................................... (11.305,44) (11.305,44)
Lucro do Exercício .......................................................................................................... 484.961,88 484.961,88
Ajustes de Avaliação Patrimonial: Ajustes Títulos e Valores Mobiliários (Ativo) ........ (7.012,25) (7.012,25)
Saldos em 31/12/2018 .....................................................................................................13.848.273,16 0,00 (3.137.546,72) 331,64 10.711.058,08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
2018 2017 

Receita Operacional Bruta ......................................1.525.018,51 14.862,48
 Receitas Diversas ...................................................... 1.525.018,51 14.862,48
Deduções da Receita ............................................... 92.791,25 1.374,78
 Impostos Incidentes s/Receita .................................. 92.791,25 1.374,78
Receita Operacional Líquida ..................................1.432.227,26 13.487,70
Lucro Bruto ...............................................................1.432.227,26 13.487,70
Despesas Operacionais ..........................................1.303.006,00 1.095.411,96
 Despesas Administrativas ......................................... 1.303.006,00 1.095.411,96
 Pessoal ...................................................................... 500.885,67 475.647,48
 Serviços de Terceiros ................................................ 681.289,62 338.258,62
 Tributárias .................................................................. 27.240,27 150.390,33
 Despesas de Serviços Públicos ............................... 64.817,82 71.320,46
 Manutenção ............................................................... 0,00 2.328,00
 Depreciações e Amortizações .................................. 0,00 37.671,07
 Despesas Gerais ....................................................... 28.772,62 19.796,00
Resultado Financeiro Líquido ................................ 455.142,47 667.579,09
Resultado Operacional ............................................ 584.363,73 (414.345,17)
Resultado Não Operacional .................................... 13.000,00 0,00
Imposto de Renda e Contribuição Social .................. 112.401,85 0,00
Lucro (Prejuízo) Líquido .......................................... 484.961,88 (414.345,17)
 Lucro (Prejuízo) por ação .......................................... 0,003 (0,003)

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
Atividades Operacionais 2018 2017
 Lucro (Prejuízo) Líquido .......................................... 484.961,88 (414.345,17)
  Mais: Depreciação e Amortização ......................... – 37.671,07
  Mais: Ajuste de Avaliação Patrimonial ................... (7.012,25) (9.109.614,06)
  Mais Ajuste de Exercícios anteriores ..................... (130.951,52) 185.723,42
 Redução/Aumento em Clientes a Receber ............ – (83,09)
 Redução/Aumento em Despesas Antecipadas ..... 933,37 (252,50)
 Aumento de Impostos a Recuperar ........................ (39.298,52) (14.147,96)
 Aumento de Fornecedores a Pagar ........................ 1.252,16 611,63
 Aumento de Salários e Encargos a pagar .............. 145,18 7.729,78
 Redução de Impostos a recolher ............................ (4.404,24) (485.028,04)
 Redução/Aumento de Obrigações com acionistas – 954.244,41
 Redução de Depósitos Judiciais ............................. 936.567,20 87.095,88
Caixa Líquido Gerado na Atividade Operacional 1.242.193,26 (8.750.394,63)
Atividades de Financiamentos: Redução de Capital – (954.244,41)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de
  Financiamentos ................................................... – (954.244,41)
Aumento/Redução nas Disponibilidades ...........1.242.193,26 (9.704.639,04)
Demonstração de Aumento/Redução nas
 Disponibilidades: No início do período ................8.202.112,42 17.906.751,46

    No fim do período ....................9.444.305,68 8.202.112,42
Aumento/Redução nas Disponibilidades ...........1.242.193,26 (9.704.639,04)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 
31/12/2018: 1. Contexto Operacional: 1.1. A empresa é uma sociedade fecha-
da, e tem por objetivo a Gestão de Participações Societárias; 2. Apresentação 
das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas contábeis: 2.1. As 
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas adotadas no Brasil. 2.2. As demonstrações  financeiras 
referem-se às operações realizadas no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, 

observado o regime de competência. 2.3. Investimentos mobiliários - Foram 
revertidas as atualizações do saldo das cotas do Fundo Luxor Global FIM CP ao 
valor de custo.  Os saldos das demais aplicações financeiras foram atualizados 
ao valor de mercado, em contrapartida à conta de Ajustes de Avaliação Patri-
monial; 2.4. Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras são compostas 
de investimentos em Fundos de Renda Fixa e Fundos de Rendas Variáveis. 
2.5. Depósitos Judiciais - é composto de valores depositados em juízo a título 
de recursos Tributários, trabalhista e Comercial. 2.6. Capital Social: Redução 

do capital em razão do resgate de ações ordinárias classe A e de ações pre-
ferenciais, cujo o valor correspondente as ações resgatadas, encontra-se à 
disposição de seus titulares na Sede da Companhia. 3. Composição do Capital 
Social: 3.1. O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, no valor de 
R$ 13.848.273,16 é composto por 146.409.707 ações ordinárias classe B, 0 
(zero) ações ordinárias classe C e 0 (zero) ações ordinárias classe D.
A Diretoria: Carla Maria Flores Ribas - Diretora. Cristina Maria Flores Ribas
- Diretora. Luciene Rosa de Sá - Profissional Técnico - CRC- RJ 096517/O-7.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da 
Brasilcap Capitalização S.A. realizada em 29 de janeiro de 2019. ATA 
Nº 003/2019 - Local, Data e Hora: reunião realizada, virtualmente, por 
e-mail, no dia 29 de janeiro de 2019, às 19h, conforme prerrogativa do
inciso II, art. 13 e do art. 15 do Estatuto Social e também em conformidade
com o § único, art. 24, do Regimento Interno do Conselho de Administração. 
Presenças: presentes os membros titulares do Conselho de Administração, 
os Srs. Marcio Hamilton Ferreira - Presidente, Bernardo de Azevedo Silva
Rothe, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Mansueto Facundo de Almeida
Júnior, Silvano Gianni e o membro suplente, o Sr. Alexandre Petrone
Vilardi. Pauta: Destituição de Administrador - com base nas disposições
do parágrafo único do art. 16 do Estatuto Social da Brasilcap, o Conselho
de Administração decidiu, por unanimidade, destituir o Sr. Marcio Lobão
do cargo de Presidente da companhia, para o qual foi eleito, na reunião
Extraordinária deste Conselho de 31/03/2017. Em decorrência da decisão
supra têm-se os seguintes atos consecutivos: (1) Composição da Diretoria
- fica a Diretoria da Brasilcap Capitalização S.A. assim constituída: Nome/
Cargo: Vago - Presidente; Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretor Comercial;
Marcelo Gonçalves Farinha - Diretor; Frederico Guilherme Fernandes
de Queiroz Filho - Diretor. (2) Circular SUSEP Nº 234/2003 - Funções
dos Diretores Estatutários - Atribuição - considerando a vacância
do cargo anteriormente ocupado pelo Sr. Marcio Lobão, o Conselho
de Administração, com base na delegação de competência conferida
pelas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias Cumulativas, de
28/03/2018, e em atendimento à Carta Circular nº 9/2014/SUSEP/CGRAT,
de 28/03/2014, e a Carta Circular nº 1/2016/SUSEP/CGRAT, de 29/02/2016, 
decidiu atribuir aos membros da Diretoria as funções específicas de
diretores estatutários conforme abaixo: a) Funções de caráter executivo ou
operacional: Membro da Diretoria/Cargo/Função Específica: Frederico
Guilherme F. de Queiroz Filho - Diretor - Diretor responsável pelas relações
com a Susep (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, inciso I). Frederico Guilherme 
F. de Queiroz Filho - Diretor - Diretor responsável técnico (Circular SUSEP
234/03, art. 1º, inciso II e Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, inciso II).
Marcelo Gonçalves Farinha - Diretor - Diretor responsável administrativo-
financeiro (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, inciso III). Marcelo Gonçalves
Farinha - Diretor - Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão
e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade (Resolução
CNSP 321/15, art. 2º-A, inciso III). b) Funções de caráter de fiscalização ou
controle: Membro da Diretoria/Cargo/Função Específica: Euzivaldo Vivi
Oliveira Reis - Diretor Comercial - Diretor responsável pelo cumprimento
do disposto na Lei 9.613, de 1998 (Circulares SUSEP 234/03, art. 1º, inciso
IV e 445/12, art. 2º, §2º). Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretor Comercial
- Diretor responsável pelos controles internos (Circular SUSEP 249/04, art.
9º). Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretor Comercial - Diretor responsável
pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes
(Circular SUSEP 344/07, art. 2º, P.U.). (3) Presidente em exercício -
com base no artigo 26, inciso II, do Estatuto Social da Companhia, o Sr.
Euzivaldo Vivi Oliveira Reis, Diretor Comercial, passa a exercer, a partir
desta data, cumulativamente, a Presidência e a Diretoria Comercial da
Brasilcap Capitalização S.A. (4) Emissão e Distribuição - fica o Presidente
do Conselho de Administração autorizado a emitir e distribuir tantas
cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais
em vigor. Encerramento - nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião. Presidente: Marcio Hamilton Ferreira. Conselheiros: Bernardo
de Azevedo Silva Rothe, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Mansueto
Facundo de Almeida Júnior, Silvano Gianni.  Conselheiro Suplente:
Alexandre Petrone Vilardi. Homologada pela Portaria nº 7.338, de 15 de 
abril de 2019 e o que consta do Processo Susep nº 15414.603707/2019-
04. CERTIDÃO: Jucerja nº 00003604296 em 08/05/2019. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário-Geral.

RECEBIMENTO DE LICENÇA
ATACADÃO S.A., inscrita no CNPJ: 75.315.333/0001-09, torna público que 
recebeu da Secretária Municipal de Conservação e Meio Ambiente – SCMA, 
através do processo 26/510.389/2018, a LMO - Licença Municipal de 
Operação nº: 2491/2019, com vencimento em 28/02/2029, para atividade 
de supermercado, para o empreendimento localizado na Estrada dos 
Bandeirantes – Nº: 3.285 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ.

Bitcoin sobe 16% e valor chega a US$ 4,8 mil
Um pedido de um com-

prador anônimo avaliado em 
US$ 100 milhões desenca-
deou uma onda de negocia-
ções por computador nesta 
terça-feira no mercado. Isso 
porque após meses sem fôle-
go, o bitcoin chegou a subir 
20% no comércio asiático, 
batendo os US$ 5 mil pela 
primeira vez desde meados 
de novembro. Depois, o va-
lor se estabilizou em cerca 
de US$ 4,8 mil, mas com 
uma alta 16%. Pelo menos 
nesta terça-feira 1 Bitcoin
era igual a R$ 18.264,76.

Analistas disseram à Reu-
ters que o ganho desta terça-
feira, provavelmente, foi de-
sencadeado por esse pedido 
de US$ 100 milhões nas bol-
sas norte-americanas Coin-
base e Kraken e no Bitstamp 
de Luxemburgo, afirmou 
Oliver von Landsberg-Sa-

die, presidente-executivo 
da empresa de criptografia 
BCB Group.  “Houve uma 
única ordem que foi geren-
ciada por algoritmos em três 
locais, de cerca de 20 mil 
BTC”, disse ele.

Criado há quase uma déca-
da, o bitcoin vem registrando 
altos e baixos ao longo dos 
anos. Em quase cinco meses 
esta é a maior valorização da 
criptomoeda. O feito provo-
cou pequenas subidas de ou-
tras criptomoedas.

O analista da eToro, Mati 
Greenspan, em uma entrevis-
ta para a Bloomberg deu a sua 
opinião sobre o movimento 
de alta das criptomoedas, es-
pecialmente do Bitcoin. Se-
gundo Greenspan, a grande 
valorização do Bitcoin foi um 
movimento técnico.

Greenspan aponta para a 
linha média móvel de 200 

dias no gráfico Bitcoin. Du-
rante os últimos dias, tornou-
se cada vez mais claro para 
os traders que US$ 4.200 
era um ponto importante por 
causa da linha média móvel 
de 200 dias. Quando o preço 
rompesse a resistência nos 
US$ 4.200, poderia aconte-
cer uma forte valorização no 
preço do Bitcoin. E foi exa-
tamente isso que aconteceu.

“A linha de média mó-
vel de 200 dias tem se mostra-
do incrivelmente importante 
para o Bitcoin nos últimos 
anos. Essa foi uma ação téc-
nica causada pelo rompimen-
to da resistência no nível de 
US$ 4.200, um nível chave 
que tem sido acompanhado de 
perto pelos traders há sema-
nas. Houve um grande núme-
ro de stop-loss e entradas lá”, 
disse Greenspan.

Segundo o analista, este 

movimento é o resultado 
de um processo que iniciou 
há alguns meses, desde as 
baixas de meados de de-
zembro que o mercado está 
acumulando pequenas altas. 
Inicialmente, ocorreu nas al-
tcoins. Algumas dobraram,
triplicaram ou quadruplica-
ram o valor, enquanto Bi-
tcoin tem sido mais estável”.

O bitcoin subiu para per-
to de US$ 20 mil no final de 
2017, o pico de uma bolha 
impulsionada por investidores 
de varejo. Mas os preços do 
ano passado caíram em três 
quartos, e a comercialização 
foi dominado por fundos de 
hedge menores e empresas re-
lacionadas à criptografia.

No mercado brasileiro, 
apenas em dezembro de 2017, 
o total movimentado, relativo 
a compras e vendas de bitcoin, 
chegou a R$ 4 bilhões.

Mesmo com caixa baixo, Oi pretende investir R$ 7 bi até 2020
Há três anos em recupera-

ção judicial, a Oi estuda in-
vestir cerca de R$ 7 bilhões 
até 2020, priorizando prin-
cipalmente a expansão de 
seu serviço de banda larga 
de fibra de alta velocidade 
(FTTH), disse o vice-pre-
sidente financeiro, Carlos 
Brandão, nesta terça-feira, 
em teleconferência com ana-
listas para comentar os resul-
tados do primeiro trimestre e 
planos futuros.

 “Nosso plano de inves-
timentos é todo financiado 
no primeiro ano e temos 
até R$ 7 bilhões em ativos 
para serem monetizados 
no curto prazo”, explicou 

Brandão aos analistas.
No primeiro trimestre de 

2019, a receita líquida con-
solidada da Oi atingiu R$ 
5,13 bilhões, queda de 9,5% 
em relação a igual período 
de 2018 e de 4,4% em rela-
ção ao trimestre anterior. A 
receita líquida das operações 
brasileiras totalizou R$ 5,08 
bilhões (-9,5% em compara-
ção com o 1T18 e -4,3% em 
relação ao 4T18) e a receita 
líquida das operações inter-
nacionais (África e Timor 
Leste) foi de R$ 44 milhões, 
queda de 4,6% em relação ao 
1T18 e 8,1% em relação ao 
trimestre passado.

Em 2018, a Oi fez investi-

mentos de R$ 6,1 bilhões. A 
empresa contratou o Bank of 
America Merrill Lynch para 
estudar e estruturar a ven-
da de ativos não essenciais, 
como parte de uma revisão 
estratégica mais ampla que 
deve ser concluída até mea-
dos de junho, acrescentou.

A aceleração da rede 
FTTH está no centro da 
estratégia da Oi. A empre-
sa pode adicionar 250 mil 
residências por mês ao ser-
viço de banda larga de alta 
velocidade neste ano. “Es-
tamos investindo pesado 
para acelerar a expansão 
da fibra, pois será um im-
portante fator de criação de 

valor no segmento B2B”, 
afirmou.

Na telefonia móvel, a Oi 
espera reverter nos próxi-
mos trimestres a tendência de 
queda nas receitas, ajudada 
principalmente por resultados 
promissores no pós-pago, en-
quanto a automação e outras 
iniciativas digitais devem 
reduziras despesas operacio-
nais, acrescentou Brandão.

Conforme a agência Reu-
ters, analistas do BTG Pac-
tual disseram que, embora 
os resultados operacionais 
continuem a sofrer, os cus-
tos parecem sob controle e 
mantiveram recomendação 
de compra para as ações.
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Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas:  atendendo às determinações legais, a Diretoria submete à apreciação o Balanço Patrimonial, a Demonstração 
de Resultados do exercício e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31-12-18. Rio de Janeiro-RJ, 14/05/2019. A Diretoria
Comunicado aos Acionistas: A Administração da Merck S.A. comunica aos seus acionistas que as Notas Explicativas completas e o relatório dos auditores 
independentes dos períodos findos em 31/12/2018 e 2017, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

1 Contexto Operacional. A Merck S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anô-
nima de capital fechado e opera sob a gestão internacional de sua matriz, 
a Merck KgaA, situada em Darmstadt, na Alemanha. Seu objeto social no 
Brasil, com sede na Estrada dos Bandeirantes, nº 1.099 Jacarepaguá - Rio de 
Janeiro/RJ, consiste na fabricação e comercialização de produtos químicos, 
farmacêuticos, cosméticos, reagentes, meios de cultura, fertilização humana 
e aparelhos científicos. 2 Cisão Parcial. Em abril de 2018 foi globalmente 
anunciado pela Matriz na Alemanha, a venda da divisão de Consumer Health
para a Procter & Gamble, por aproximadamente € 3,4 bilhões (três bilhões e 4 
milhões de euros), esta operação tem por objetivo otimizar a estrutura societá-
ria e empresarial da Merck sob o aspecto operacional e financeiro do grupo no 
âmbito global. Como resultado dessa otimização, a Merck decidiu segregar via 
cisão parcial certos ativos e passivos do “Consumer Health Business” desen-
volvido no Brasil, em razão de restrições regulatórias. Em 31 de maio de 2018 
foi formalizado a cisão parcial, com posterior incorporação pela Biohagen 
Farmacêutica do Brasil Ltda., que também é uma empresa do grupo Merck, 
porém independente da Merck S.A do Brasil, a mesma possui sede em Var-
gem Grande Paulista no estado de São Paulo e será composta especialmente 
pelos ativos e passivos, direitos e obrigações de CH Business Brasileiro. Após
e cisão parcial e respectiva incorporação, a Merck continuará existindo e a 
Biohagen sucederá somente em relação a divisão de CH Business Brasileiro.
Em 01 de dezembro de 2018 a Biohagen Farmacêutica do Brasil Ltda., deixou 
oficialmente de pertencer ao grupo Merck e passou a fazer parte dos negócios 
da Procter & Gamble (P&G), porém, por restrições regulatórias a Merck S.A. 
do Brasil, ainda prestará alguns serviços até que a mesma tenha condições de 
assumir toda a produção e distribuição dos produtos adquiridos. Por conta dis-
so, tanto a Merck quanto a Procter & Gamble decidiram pela criação de uma 
SCP (Sociedade por Conta de Participação) onde a sócia ostensiva fica sendo 
a Merck S.A. do Brasil. a. Valores da parcela cindida, registrados nos livros
contábeis da Merck Brasil R$ mil
Contas a receber e outros créditos (654)
Empréstimo a longo Prazo  (1.400)
Provisões de folha de pagamento 1.382
Capital Social 672
3 Base de preparação. a. Declaração de conformidade. As demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresenta-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão dessas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018 foi autorizada pela Diretoria em 13 de maio de 2019. b. Moeda 
funcional e moeda de apresentação. Essas demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 
Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arre-
dondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. c. 
Uso de estimativas e julgamentos. Na preparação destas demonstrações finan-
ceiras consolidadas e individuais a Administração utilizou julgamentos, estimati-
vas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores repor-
tados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistos de maneira contínua. 
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em 
que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. Men-
suração do valor justo. Uma série de políticas e divulgações contábeis da Compa-
nhia requer a mensuração de valor justo para ativos e passivos financeiros e não 
financeiros. A Companhia estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à 
mensuração de valor justo. Isso inclui uma equipe de avaliação que possui a res-
ponsabilidade geral de revisar todas as mensurações significativas de valor justo. 
A equipe de avaliação revisa regularmente dados não observáveis significativos e 
ajustes de avaliação. Se informação de terceiros, tais como cotações de correto-
ras ou serviços de preços, é utilizada para mensurar valor justo, a equipe de ava-
liação analisa as evidências obtidas de terceiros para suportar a conclusão de que 
tais avaliações atendem os requisitos dos CPC / IFRS, incluindo o nível na hierar-
quia do valor justo em que tais avaliações devem ser classificadas. Ao mensurar 
o valor justo de um ativo ou um passivo, a usa dados observáveis de mercado,
tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em
uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de ava-
liação da seguinte forma. • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados
ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados 
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente
(preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou
passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não
observáveis). 4 Mudança nas principais políticas contábeis. A Companhia
aplicou inicialmente o CPC 47 e CPC 48 a partir de 1º de janeiro de 2018. Uma
série de outras novas normas também entraram em vigor a partir de 1º de janeiro
de 2018, mas não afetaram materialmente as demonstrações financeiras da
Companhia. a. CPC 47 Receita de contrato com cliente. O CPC 47 estabelece
uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é reconheci-
da e por quanto a receita é mensurada. Ele substituiu o CPC 30 – Receitas e o
CPC 17 - Contratos de Construção e interpretações relacionadas. De acordo com
o CPC 47, a receita é reconhecida quando o 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 administração
avaliou os impactos e considerou que os mesmos não eram significativos na ado-
ção do IFRS 15. b. CPC 48 Instrumentos Financeiros. O CPC 48 estabelece
requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos financei-
ros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma
substitui o CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração.
Como resultado da adoção do CPC 48, a Companhia adotou as alterações conse-
quentes ao CPC 26 - Apresentação de Demonstrações Financeiras, que exigem
que a redução ao valor recuperável dos ativos financeiros sejam apresentados em
linha separada na demonstração do resultado. Anteriormente, a abordagem da
Companhia era incluir a redução ao valor recuperável de contas a receber em
outras despesas. Consequentemente, a Companhia reclassificou as perdas por
redução ao valor recuperável de R$ 2.551 no consolidado e R$ 1.798 na controla-
dora, reconhecidas pelo CPC 38, de ‘Despesas administrativas’ para ‘perdas por
redução ao valor recuperável de contas a receber’ na demonstração dos resulta-
dos para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Adicionalmente, a Com-
panhia adotou as alterações consequentes ao CPC 40 - Instrumentos Financei-
ros: Evidenciação, que são aplicadas às divulgações em 2018, mas que, em geral, 
não foram aplicadas à informação comparativa.(i) Classificação e mensuração de
ativos financeiros e passivos financeiros. O CPC 48 contém três principais catego-
rias de classificação para ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado,
VJORA e VJR. A classificação de ativos financeiros de acordo com o CPC 48 é
geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é geren-
ciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. O CPC 48 elimina
as categorias antigas do CPC 38 de títulos mantidos até o vencimento, emprésti-
mos e recebíveis e disponíveis para venda. De acordo com o CPC 48, os derivati-
vos embutidos em que o contrato principal é um ativo financeiro no escopo da
norma nunca são separados. Em vez disso, o instrumento financeiro híbrido é
avaliado para classificação como um todo.O CPC 48 retém em grande parte os
requerimentos existentes no CPC 38 para a classificação e mensuração de passi-
vos financeiros. A adoção da CPC 48 não teve um efeito significativo nas
políticas contábeis da Companhia relacionadas a passivos financeiros e instru-
mentos financeiros derivativos. Para uma explicação de como a Companhia clas-
sifica e mensura os instrumentos financeiros e contabiliza os ganhos e perdas
relacionados conforme o CPC 48, veja Nota explicativa 26. (ii) Impairment de ati-
vos financeiros. O CPC 48 substitui o modelo de ‘perdas incorridas’ da IAS 39 por

um modelo de ‘perdas de crédito esperadas’. O novo modelo de redução ao valor 
recuperável aplica-se aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, 
ativos de contratos e instrumentos de dívida mensurados ao VJORA, mas não a 
investimentos em instrumentos patrimoniais. Nos termos do CPC 48, as perdas de 
crédito são reconhecidas mais cedo do que no CPC 38. 5 Principais políticas 
contábeis. As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplica-
das de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demons-
trações financeiras individuais e consolidadas. Base de consolidação. Contro-
ladas. A Companhia controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito 
sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem 
a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As 
demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações fi-
nanceiras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver o controle até 
a data em que o controle deixa de existir. Nas demonstrações financeiras indivi-
duais da controladora, as informações financeiras de controladas são reconheci-
das por meio do método de equivalência patrimonial. Transações eliminadas na 
consolidação. Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas 
não realizadas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação 
das demonstrações financeiras consolidadas. Ganhos não realizados oriundos 
de transações com investida, registrado por equivalência patrimonial são elimina-
dos contra o investimento. Prejuízos não realizados são eliminados da mesma 
maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o pon-
to em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. Moeda 
estrangeira. Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional utilizada pela Companhia, pelas taxas de câmbio nas datas das transa-
ções. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estran-
geiras na data de apresentação são convertidos para a moeda funcional à taxa de 
câmbio vigente naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a 
diferença entre o valor da moeda funcional no começo do período, ajustado por 
juros e pagamentos efetivos durante o período, e o valor em moeda estrangeira à 
taxa de câmbio no final do período de apresentação. As diferenças de moedas 
estrangeiras resultantes na conversão são reconhecidas no resultado. Benefí-
cios a empregados. (i) Benefício de curto prazo a empregados. Obrigações 
de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de 
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhe-
cido pelo montante do pagamento esperado caso a Companhia tenha uma obri-
gação presente legal ou construtiva de pagar esse montante em função de serviço 
passado prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira 
confiável. Planos de benefício definido. O plano de pensão de benefício definido 
é o valor do benefício futuro que os empregados auferiram como retorno pelo 
serviço prestado em anos anteriores. O cálculo é realizado através do método de 
crédito unitário anual projetado, para isso foi contratada a Towers Watson para a 
realização da avaliação atuarial dos benefícios de natureza previdenciária pagos 
por meio de um plano PGBL, administrado pela Metropolitan Life Seguros e Previ-
dência Privada S.A. (Metlife). Benefício de término de vínculo empregatício. 
Os benefícios de término de vínculo empregatício são reconhecidos como despe-
sa quando a Companhia não pode mais retirar a oferta desses benefícios e quan-
do a Companhia reconhece os custos de uma reestruturação. Caso pagamentos 
sejam liquidados depois de 12 meses da data do balanço, então eles são descon-
tados aos seus valores presentes. Receita de contrato com o cliente. A Compa-
nhia adotou inicialmente o CPC 47 a partir de 1º de janeiro de 2018. As informa-
ções sobre a nova norma contábil adotada pela Companhia relacionadas a con-
tratos com clientes estão apresentadas na nota explicativa n°4 (a). A receita é re-
conhecida no resultado quando ou à medida que seja satisfeita à obrigação de 
performance ao transferir o controle do produto ou serviço prometido ao cliente. O 
produto ou serviço é considerado transferido quando ou à medida que o cliente 
obtém o controle do mesmo. Os custos associados e a possível devolução de 
mercadorias podem ser estimados de maneira confiável, de que não haja envolvi-
mento contínuo com os bens vendidos, e de que o valor da receita operacional 
possa ser mensurado de maneira confiável. Caso seja provável que descontos 
serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o 
desconto é reconhecido como uma redução da receita operacional conforme as 
vendas são reconhecidas. Receitas financeiras e despesas financeiras. As 
receitas e despesas financeiras da Companhia compreendem: • Receita de Juros; 
• Despesas de Juros; • Ganhos/perdas líquidas de ativos financeiros mensurados
pelo valor justo por meio do resultado; e • Ganhos/perdas líquidas de variação
cambial sobre ativos e passivos financeiros. A receita e a despesa de juros são
reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos. 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 R$ 240 para o imposto de
renda e alíquota de 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o 
lucro líquido. A compensação de prejuízos fiscais é limitada a 30% do lucro tribu-
tável do exercício e não possui prazo prescricional. A despesa com imposto de
renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição so-
cial correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconheci-
dos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhe-
cidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. (i) Despesas de
imposto de renda e contribuição social corrente. A despesa de imposto cor-
rente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributá-
vel do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercí-
cios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reco-
nhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimati-
va do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que refletem as
incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base
nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais
correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. Despe-
sas de imposto de renda e contribuição social diferido. Ativos e passivos fis-
cais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os
valores contábeis de ativos e passivos registrados contabilmente pelo regime de 
competência e os valores permitidos para uso pela legislação tributária. As mu-
danças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como
despesas de imposto de renda e contribuição social diferida. Um ativo diferido é 
reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis
não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros
estarão disponíveis, contra as quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são
revisados a cada data de balanço e reduzidos na extensão em que sua realização 
não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com
base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas 
forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do
balanço. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos refletem as conse-
quências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recu-
perar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são
compensados somente quando certos critérios forem atendidos. Estoques. Os
estoques são mensurados pelo custo médio de aquisição ou de produção. O cus-
to dos estoques inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem 
dos estoques. No caso de estoques acabados e estoques em elaboração, o custo 
inclui as despesas gerais de fabricação baseadas na capacidade normal de ope-
ração. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de merca-
do. Imobilizado. (i) Reconhecimento e mensuração. Itens do imobilizado são
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depre-
ciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recupe-
rável (impairment). Quando partes significativas de um item do imobilizado têm
diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados (componente
principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobiliza-

do são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com 
o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras recei-
tas no resultado. Depreciação. A depreciação é calculada para amortizar o custo
de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizan-
do o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, já que esse método é
o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros
incorporados no ativo A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não
são depreciados. As vidas úteis estimadas ao ativo imobilizado são as seguintes:
Edifícios 25 anos
Máquinas e Equipamentos 10 anos
Móveis e Utensílios 5 anos
Veículos 5 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão 
revistos a cada encerramento de exercício e ajustados caso seja apropria-
do. Intangíveis e Ágio. (i) Ágio. Referente aquisição da Millipore Indústria 
e Comércio Ltda., controlada incorporada, baseado em rentabilidade futura 
não amortizado e sujeito a teste anual de recuperação. Outros ativos intan-
gíveis. Os ativos intangíveis adquiridos pela Companhia de terceiros e que 
tem vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzidos da amortização 
acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. 
Amortização. Amortização é calculada utilizando o método linear baseado na 
vida útil estimada dos itens para amortizar o custo de itens do ativo intangível, 
líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é reconhecida no 
resultado. As vidas úteis estimadas são as seguintes:
Marcas e patentes 10 anos
Software 3 anos
Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a 
cada encerramento de exercício e ajustados caso seja apropriado. Obras em 
andamento. Obras em andamento representam o valor bruto pago aos fornece-
dores com gastos relativos à obras ainda não concluídas e/ou equipamentos en-
tregues porém não aptos à operação que se destinam até a data do balanço. No 
balanço patrimonial, obras em andamento são apresentas dentro do total do imo-
bilizado e/ou Intangível de acordo com a futura destinação após estar apto a ope-
ração. Com a conclusão das instalações e/ou finalização das obras, estando os 
mesmos disponíveis para o uso, é feito a transferência de obras em andamento 
para a classe de ativo que se destina, só assim passam a ser depreciadas ou 
amortizadas mensalmente. Instrumentos financeiros. (i) Reconhecimento e 
mensuração inicial. O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos 
são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros 
ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia 
se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Ativos financeiros - 
avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de 
principal e de juros: Política aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018. Para fins 
dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no 
reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo 
valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em 
aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos 
básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), 
assim como uma margem de lucro. Os passivos financeiros foram classificados 
como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é clas-
sificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classifica-
do como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no 
reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensura-
dos ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. 
Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e 
perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no 
desreconhecimento também é reconhecido no resultado. (ii) Ativos e passivos 
financeiros não derivativos - Reconhecimento e desreconhecimento. A
Companhia reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram origina-
dos. Todos os outros ativos financeiros (como aplicações financeiras) são reco-
nhecidos inicialmente na data da negociação, que é a data na qual a Companhia 
se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Compa-
nhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos 
de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao rece-
bimento 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 retida pelo 
Companhia em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo 
ou passivo separado. A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando 
sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos 
financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimo-
nial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar 
os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o 
ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Ativos financeiros não derivativos 
- Mensuração. Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de resul-
tado. Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio
do resultado caso seja classificado como mantido para negociação ou designado
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são re-
conhecidos no resultado conforme incorridos. Ativos financeiros mensurados ao
custo amortizado. Uma perda por redução ao valor recuperável á calculada como 
diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de caixa futuros esti-

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Ativo Consolidado Controladora
Circulante 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 32.885 32.536 28.016 28.873
Contas a receber - Terceiros 361.851 361.469 346.575 348.649

Contas a receber - Partes 
relacionadas 17.114 26.039 10.485 18.823
Outros contas a receber - - 2.075 -
Estoques 274.316 248.721 256.233 234.674
Impostos a recuperar 40.384 34.268 35.608 31.136

Imposto de renda e con-
tribuição social a recuperar 32.253 30.803 29.876 28.602
Outros ativos 24.460 23.719 13.801 13.431

783.263 757.555 722.669 704.188
Não circulante
Mútuo - Partes relacionadas - - 23.551 23.551
Depósitos judiciais 6.509 4.901 6.212 4.730
Imposto de renda e con-
tribuição social diferidos 58.261 74.011 44.481 49.552
Imobilizado 279.114 234.900 277.309 232.814
Intangível 42.244 43.898 42.244 43.898

386.128 357.710 393.797 354.545
Total do ativo 1.169.391 1.115.265 1.116.466 1.058.733

Passivo Consolidado Controladora
Circulante 2018 2017 2018 2017
Empréstimo com terceiros 151.627 - 151.627 -
Fornecedores - Terceiros 71.619 74.280 60.242 64.589
Fornecedores - Partes relacionadas 72.056 169.521 45.257 145.886
Impostos e contribuições a recolher 8.112 7.619 7.818 6.176
Salários, provisão para férias e 
 13º salário 27.051 38.187 24.203 35.359
Provisões 31.780 50.057 11.736 27.086
Dividendos a pagar 7.049 - 7.049 -
Outras contas a pagar 34.309 29.716 32.338 25.880

403.603 369.380 340.270 304.976
Não circulante
Provisão para provável perda em 
investida - - 17.974 14.169
Provisões 2.011 501 1.935 501
Benefícios a empregados 24.239 26.030 24.239 26.030
Provisão para contingências 18.116 18.459 10.626 12.162

44.366 44.990 54.774 52.862
Patrimônio líquido
Capital social 478.689 479.362 478.689 479.362
Perda em transação com enti-
dade sob controle comum (43.426) (43.426) (43.426) (43.426)
Reservas de capital 31.721 31.721 31.721 31.721
Ajuste de avaliação patrimonial (5.525) (4.094) (5.525) (4.094)
Reserva de Lucro 259.963 237.332 259.963 237.332

721.422 700.895 721.422 700.895
Total do passivo 1.169.391 1.115.265 1.116.466 1.058.733

Demonstrações de resultados 
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Consolidado Controladora
2018 2017 2018 2017

Receita líquida de vendas 1.517.965 1.381.812 1.246.868 1.290.506
Custos dos produtos vendidos (845.784) (741.888) (718.815) (697.265)
Lucro bruto 672.181 639.924 528.053 593.241
Despesas com vendas (51.257) (66.328) (25.007) (63.042)
Despesas administrativas (588.405) (575.868) (513.836) (528.930)
Despesas com pesquisa e 
 desenvolvimento (5.565) (4.861) (5.565) (4.849)
Perda por redução ao valor 
 recuperável de contas a receber (5.955) (2.551) (5.659) (1.798)
Outras receitas 56.756 36.494 58.300 37.206
Resultado de participações em 
 investimentos - - (3.558) (14.414)
Total de despesas operacionais (594.426) (613.114) (495.325) (575.827)
Receita financeira 36.194 18.890 37.192 17.942
Despesa financeira (47.979) (16.240) (26.505) (15.952)
Resultado financeiro (11.785) 2.650 10.687 1.990
Lucro antes dos impostos 65.970 29.460 43.415 19.404
Imposto de renda e contribuição 
 social corrente (18.344) (511) (6.469) (511)
Imposto de renda e contribuição 
 social diferido (15.751) (471) (5.071) 9.585
Lucro líquido do exercício 31.875 28.478 31.875 28.478

Balanços patrimoniais 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)

Consolidado Controladora
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício 31.875 28.078 31.875 28.078
Itens que não serão reclassificados 
para o resultado
Efeito do plano de benefício definido (1.431) (480) (1.431) (480)
Resultado abrangente do exercício 30.444 27.598 30.444 27.598

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades Consolidado Controladora
 operacionais 2018 2017 2018 2017
Lucro líquido do exercício 31.875 28.478 31.875 28.478
Ajustes para conciliar o lucro 
líquido:
Despesas com depreciação 
 e amortização 23.347 19.786 23.223 19.631
Provisão para obsolescência (6.472) 15.718 (6.261) 15.776
Perda por redução ao valor 
 recuperável de contas a receber 5.955 2.551 5.659 1.798
Baixa de ativo permanente 602 940 445 940
Constituição outras provisões 3.330 3.591 3.330 3.591
Resultado de participações em 
 investimentos - - 3.558 14.414
Constituição (reversão) provisão 
 para contingências (343) 823 (1.536) 1.454
Impostos de renda e contribuição 
 social diferidos 15.750 472 5.071 (9.585)
Despesas (Receitas) financeiras, 
 líquidas 11.785 (2.650) (10.687) (1.990)
Impostos de renda e contribuição 
 social correntes 18.345 5.389 6.469 5.389

104.174 75.098 61.146 79.896
Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber - Terceiros (8.532) (53.960) (5.532) (51.374)
Estoques (19.123) (19.591) (15.298) (25.439)
Impostos a recuperar 4.529 2.358 18.063 3.150
Outros ativos (16.756) (4.131) (16.262) (3.601)
Fornecedores - Terceiros (2.661) 28.347 (4.347) 25.468
Fornecedores - Partes relacionadas (88.541) 85.051 (92.292) 65.036
Outras contas a pagar e provisões (12.797) 424 (8.100) 6.441
Impostos e contribuições a recolher 493 879 1.642 164

(143.388) 39.377 (122.126) 19.845
Juros pagos (recebidos) (10.158) 2.650 10.239 1.990
Impostos pagos sobre o lucro (30.441) (5.389) (30.278) (5.389)
Caixa líquido gerado/(utilizado) 
 nas atividades operacionais (183.987) 36.638 (142.165) 16.446
Fluxos de caixa das atividades 
 de investimentos
Mútuo com partes relacionadas - - - 31.831
Aquisição de ativo imobilizado/
Intangível (69.838) (61.960) (69.838) (61.958)
Caixa líquido utilizado nas 
 atividades de investimento (69.838) (61.960) (69.838) (30.127)
Fluxos de caixa das atividades 
 de financiamentos
Dividendos e juros sobre o capital 
 próprio distribuídos - (95.000) - (95.000)
Empréstimo obtidos com terceiros 150.000 - 150.000 -
Caixa líquido gerado/(utilizado) 
 das atividades de financiamento 150.000 (95.000) 150.000 (95.000)
Aumento/(redução) do caixa 
 e equivalentes de caixa 349 (45.224) (857) (28.785)
Demonstração do aumento do
 caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 32.536 77.760 28.873 57.658
No fim do exercício 32.885 32.536 28.016 28.873

349 (45.224) (857) (28.785)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Reserva de lucro

Capital
social

Transação com 
entidade sob  

controle comum

Reser-
vas de 
capital

Re-
serva
legal

Reserva de 
Incentivos

Fiscais

Reten-
ção de 
lucros

Outros
Resultados

abrangentes
Lucros  

acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 479.362 (47.753) 31.721 28.656 64.247 160.951 (3.614) - 713.570
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 28.478 28.478
Benefício sobre pensões - - - - - - (480) - (480)
Resultado em transação com entidade sob 
 controle comum - 4.327 - - - - - - 4.327
Destinação do lucro - - - - - - - - -
Reserva legal - - - 1.424 - - - (1.424) -
Reserva de incentivos fiscais - - - - 22.100 - - (22.100) -
Juros sobre capital próprio pagos - - - =- - - (15.000) (15.000)
Dividendo pagos - - - - - (30.000) - - (30.000)
Retenção de lucros - - - - - (10.046) - 10.046 -
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 479.362 (43.426) 31.721 30.080 86.347 120.905 (4.094) - 700.895
Ajuste na aplicação inicial do CPC 48 / IFRS 9 - - - - - - (2.195) (2.195)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 479.362 (43.426) 31.721 30.080 86.347 120.905 (4.094) (2.195) 698.700
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 31.875 31.875
Benefício sobre pensões - - - - - - (1.431) - (1.431)
Baixa de capital por cisão parcial (673) - - - - - - - (673)
Destinação do lucro:
Reserva legal - - - 1.484 - - - (1.484) -
Reserva de incentivos fiscais - - - - 15.227 - - (15.227) -
Dividendo mínimo a pagar - - - - - - - (7.049) (7.049)
Retenção de lucros - - - - - 5.920 - (5.920) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 478.689 (43.426) 31.721 31.564 101.574 126.825 (5.525) - 721.422
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mados, descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reco-
nhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. Quando a Compa-
nhia considera que não há expectativa razoável de recuperação, os valores são 
baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda, a provi-
são é revertida através do resultado. Instrumentos financeiros derivativos e 
contabilidade de hedge. Política aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018. A
Companhia mantém instrumentos financeiros derivativos para proteger suas ex-
posições aos riscos de variação de moeda estrangeira e taxa de juros. Derivativos 
embutidos são separados de seus contratos principais e registrados separada-
mente caso o contrato principal não seja um ativo financeiro e certos critérios se-
jam atingidos. Os derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo. Após 
o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as va-
riações no valor justo são normalmente registradas no resultado. A Companhia
designa certos derivativos como instrumentos de hedge para proteção da variabi-
lidade dos fluxos de caixa associada a transações previstas altamente prováveis,
resultantes de mudanças nas taxas de câmbio e de juros, além de determinados
passivos financeiros derivativos e não derivativos como instrumentos de hedge de
riscos cambiais de um investimento líquido em uma operação estrangeira. Passi-
vos financeiros não derivativos - mensuração. Um passivo financeiro é classi-
ficado como mensurado pelo valor justo por meio de resultado. Os custos da tran-
sação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Outros passivos finan-
ceiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo deduzidos de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses
passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método
dos juros efetivos. Redução ao valor recuperável - (Impairment). Perdas por
redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. Para isso os ativos 
têm os seus valores recuperáveis testados e revistos a cada encerramento de
exercício para determinar se há evidência objetiva de perda por redução ao valor 
recuperável. Provisões. Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Com-
panhia possui uma obrigação legal constituída como resultado de um evento pas-
sado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obriga-
ção. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do
risco envolvido. Arrendamentos. Ativos arrendados. Os ativos mantidos pela
Companhia são classificados como arrendamentos operacionais e não são reco-
nhecidos no balanço patrimonial. Pagamentos de arrendamentos. Os paga-
mentos para arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo
método linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos recebidos são reconhe-
cidos como parte integrante das despesas totais do arrendamento, ao longo da
vigência do contrato. 6 Novas normas e interpretações ainda não efetivas.
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados a partir de 1º
de janeiro de 2019. A Companhia não adotou essas alterações na preparação
destas demonstrações financeiras. Entre as normas que ainda não estão em vi-
gor, espera-se que o CPC 06 (R2) não tenha um impacto significativo nas de-
monstrações financeiras da Companhia no período de aplicação inicial. c. CPC 06
(R2) - Arrendamentos. A Companhia deverá adotar o CPC 06(R2) - Arrendamen-
tos a partir de 1º de janeiro de 2019. A Companhia avaliou um impacto irrelevante
que a aplicação inicial do CPC 06 (R2) terá sobre as demonstrações financeiras
consolidadas, conforme descrito abaixo. Os impactos reais da adoção da norma a 
partir de 1º de janeiro de 2019 poderão mudar porque: • A Companhia não finalizou
todos os teste e a avaliação dos controles sobre os novos sistemas de TI; e • as
novas políticas contábeis estão sujeitas à mudança até que a Companhia apre-
sente suas primeiras demonstrações financeiras que incluam a data da aplicação
inicial. Dentre as mudanças, o CPC 06(R2) introduz um modelo único de contabi-
lização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arren-
datário 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 arren-
damentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador
permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a clas-
sificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. O CPC 06(R2) substitui
as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 - Operações de Arren-
damento Mercantil e o ICPC 03, SIC 15 e SIC 27 Aspectos Complementares das

Operações de Arrendamento Mercantil. (i) Arrendamentos em que a Compa-
nhia é um arrendatário. A Companhia reconhecerá novos ativos e passivos para 
seus arrendamentos operacionais. A natureza das despesas relacionadas àque-
les arrendamentos mudará porque a Companhia reconhecerá um custo de depre-
ciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arren-
damento. A Companhia anteriormente reconhecia uma despesa linear de arren-
damento 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. Não se espera nenhum 
impacto significativo sobre os arrendamentos da Companhia. Com relação a apre-
sentação os ativos de direito de uso serão demonstrados no Ativo Imobilizado, 
representando principalmente os ativos dos seguintes grupos: Imóveis e Benfeito-
rias, Máquinas e Equipamentos e veículos. Os passivos serão demonstrados em 
conjunto com os financiamentos. Quanto ao reconhecimento, mensuração e 
apresentação de arrendamentos mercantis ocasionarão, em sua adoção inicial, a 
estimativa preliminar é um aumento nos saldos de imobilizado e arrendamento, 
respectivamente de R$ 33.275 e R$ 33.113 (que corresponde a 12% do ativo 
imobilizado na controladora e no consolidado), em virtude da mensuração dos 
ativos de direito de uso ser equivalente ao passivo de arrendamento, tais mudança 
não impactarão no patrimônio líquido em 1º de janeiro de 2019. Conforme estudo 
realizado pela administração, a taxa de desconto utilizada preliminarmente para 
estimar o valor presente dos pagamentos de arrendamento usados para mensu-
rar preliminarmente o passivo de arrendamento é 0,65%. Nas demonstrações de 
fluxo de caixa, os pagamentos de arrendamento que estão apresentados atual-
mente como fluxo de caixa de atividade operacionais, a partir do exercício de 2019 
serão apresentados como fluxo de caixa de financiamento, representando os pa-
gamentos de principal e juros. Transição. Conforme previsto a Companhia ado-
tará o expediente prático com relação à definição de contrato de arrendamento na 
transição. Isso significa que aplicará o CPC 06(R2) - a todos os contratos celebra-
dos antes de 1º de janeiro de 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 demons-
trações financeiras consolidadas da Companhia. • IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza 
sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro. • Características de Pré-Pagamen-
to com Remuneração Negativa (Alterações na IFRS 9). • Investimento em Coliga-
da, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto (Alterações no 
CPC 18(R2) / IAS 28). • Alterações no Plano, Reduções ou Liquidação do Plano 
(Alterações no CPC 33 / IAS 19). • Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 
2015-2017 - várias normas. • Alterações nas referências à estrutura conceitual nas 
normas IFRS. • IFRS 17 Contratos de Seguros. 7 Empréstimos. A Companhia 
detém um empréstimo bancário no montante de R$ 151.627 mil em 31 de dezem-
bro de 2018 que, de acordo com os termos do contrato, tem previsão de pagamen-
to de até 1 ano. A natureza do crédito tem como objetivo a captação de recursos 
no exterior, em moeda estrangeira, cujos valores serão objetos de contrato de 
câmbio de compra para ingresso dos recursos no país destinados à Companhia, 
registrado no Branco Central do Brasil. As obrigações estão sujeitas a variação 
cambial; a variação do valor da moeda da obrigação constitui evento previsível, 
com consequências financeiras e econômicas previsíveis, independentemente 
do grau de variação e as obrigações devem ser honradas, na forma prevista nes-
tes títulos mediante a entrega da moeda estrangeira ao agente de pagamento, 
sendo que a moeda da obrigação será a moeda de contabilização e de pagamen-
to, observadas as hipóteses previstas neste título, em que o pagamento poderá 
ser feito em moeda nacional no valor equivalente ao valor devido em moeda es-
trangeira. 8 Patrimônio Líquido. (i) Capital social. Em virtude da cisão parcial 
ocorrida em 2018, foi aprovado a redução do capital social da Companhia no 
montante de R$ 673 de R$ 479.362 para R$ 478.689, equivalente ao valor contá-
bil da parcela cindida, mediante o cancelamento de 672.520 ações ordinárias, 
normativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, de titularidade da sócia 
Millipore International Holding S.à r.l., com o expresso consentimento da sócia 
Merck Chemical B.V. Ainda, as acionistas acordaram que nenhuma nova quota 
representativa do capital social da Incorporadora será subscrita pela Merck Che-
mical B.V., a qual, renuncia todos e quaisquer direitos de preferência que detenha 

na subscrição das quotas no capital social da Incorporadora criada em razão da 
cisão. O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2017 está 
representado por 479.361.918 ações ordinárias, de valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, totalizando um montante de R$479.362. ao final do exercício o 
capital social total é de R$ 479.362 representado por 479.361.918 ações ordiná-
rias no valor de R$ 1,00 (um real) cada e distribuído da seguinte forma:

2018 2017

Domiciliados no exterior
Millipore International 

Holding S.à r.l. 478.689.397 479.361.917
Domiciliados no exterior Merck Chemical B.V. 1 1

478.689.398 479.361.918
(ii) Reserva de lucros. a) Reserva legal. Constituída à razão de 5% do lucro
líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº
6.404/76, até o limite de 20% do capital social. b) Reserva de Retenção de
lucros. É destinada à aplicação em investimentos previstos no orçamento de
capital, conforme proposta previamente aprovada pela Diretoria para o exercí-
cio findo em 31de dezembro de 2017. Em 2018 não houve pagamento de Ju-
ros sobre Capital. Em 2017, a Companhia destinou o montante de R$30.000
a título de Juros sobre Capital Próprio, cujo pagamento foi realizado em se-
tembro de 2017. c) Reserva de Incentivos Fiscais. Em 2018 o montante de
R$15.227 (R$ 22.100, em 2017), refere-se as subvenções governamentais
decorrentes de incentivos fiscais, que foram registradas no resultado do pe-
ríodo como redução do imposto apurado, em atendimento ao Pronunciamento 
Técnico CPC 07(R1) - Subvenção e Assistência Governamentais/(IAS 20). A
parcela do lucro decorrente desses incentivos fiscais é objeto de destinação à
Reserva de Lucro denominada Reserva de Incentivos Fiscais, em conformida-
de com o artigo 195-A da Lei nº 6.404/1976, a qual somente é utilizada para
aumento do capital social ou eventual absorção de prejuízos. (iii) Reserva de
Capital. Em 06 de dezembro de 2016, os acionistas deliberaram o aporte de
capital de R$72.336, sendo que tal aporte será realizado exclusivamente pela
Millipore Internacional Holdings S.à.R.L. O aporte representa um aumento de
capital no valor de R$ 42.024, com emissão de 42.023.829 novas ações ordi-
nárias, com valor nominal de R$1,00(um real). O preço de emissão das novas
ações foi calculado no valor de R$1,721314, a diferença entre o preço de
emissão e o valor nominal, que individualmente corresponde a R$ 0,721314
(setenta e dois e frações de centavos de Real), totalizando o montante de R$
30.312, que foi contabilizado sob a rubrica de Reserva de Capital da Com-
panhia, nos termos dos artigos 13, parágrafo 2°, e 182, parágrafo 1°, da Lei
das SAs. (iv) Dividendos. O Estatuto social prevê a distribuição de dividendo
mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício ajustado na forma da
Lei. Em 2018 a Companhia não efetuou pagamento de dividendos, porém foi
reconhecido no passivo circulante a parcela mínima obrigatória no montante
de R$ 7.049, que será distribuído oportunamente. Em 2017 a Companhia efe-
tuou pagamento de juros sobre capital próprio no montante superior aos 25%
do dividendo mínimo obrigatório. Em 2017 a diretoria deliberou o pagamento
de juros sobre capital próprio no valor de R$30.000, referente a dividendos
propostos de exercícios anteriores, a remessa foi pada em setembro de 2017,
líquida de imposto de  renda no valor de R$25.500.
(v) Outros resultados abrangestes 2018 2017
Fundo de pensão 4.094 4.574
Fundo de pensão, líquido de impostos 1.431 (480)
Total 5.525 4.094
9 Cobertura de seguros. A Companhia adota a política de contratar cobertura 
de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficien-
tes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As 
premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo 
de uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente não foram 
examinadas pelos nossos auditores independentes. Em 31 de dezembro de 2018, 
a cobertura de seguros contra riscos operacionais, incluindo danos materiais e 
lucros cessantes da Companhia era composta por R$ 1.254.852 (R$ 1.116.659 
em 2017) e R$ 19.309 (R$ 17.396 em 2017) para responsabilidade civil. 
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Aos Diretores da Merck S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião com ressalva. Examinamos as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Merck S.A (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectiva-
mente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada 
“Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, 
da Merck 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. Base para opinião com ressalva. Conforme nota explicativa nº 15 às demonstrações 
financeiras, em 31 de dezembro de 2018 o balanço patrimonial, individual e consolidado, apresenta na rubrica de 
intangível, ágio por expectativa de rentabilidade futura no montante de R$ 38.379 mil (mesmo montante de 2017). De 
acordo com o CPC 01 - redução ao valor recuperável de ativos, independente de existir, ou não, qualquer indicação de 
valor recuperável, a Companhia deve testar, anualmente, o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill). 
A Companhia não possui como prática avaliar anualmente a recuperabilidade do ágio por expectativa de rentabilidade 
futura. Consequentemente, não foi possível determinar se havia necessidade de reconhecer perda de redução ao 
valor recuperável do intangível em 31 de dezembro de 2018 e em exercícios anteriores, bem como nos respectivos 
elementos componentes das demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio lí-
quido e dos fluxos de caixa. 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 consolidadas”. Somos 
independentes em relação à Companhia e sua controlada, 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 as evidências 
de auditoria obtidas são suficientes e apropriadas para fundamentar nossa opinião com ressalva. Responsabilidades
da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e elos 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 individuais e consolidadas, 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 retenda liquidar a Companhia e sua controlada ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela 

auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável 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 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 individuais e 
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audito-
ria 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 rocedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Companhia e sua controlada. – 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 sig-
nificativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e sua controlada. 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 e sua controlada 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 individuais e consolidadas representam as corresponden-
tes 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 da 
Companhia para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos res-
ponsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Companhia 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, 14 de maio de 2019. KPMG Auditores Indepen-
dentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Marcelo Luiz Ferreira - Contador CRC RJ-087095/O-7

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30

NIRE - 33 30014041-7
CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, na sede da Empresa, à Rua Oscar Soares nº 
1525, nesta cidade de Nova Iguaçu, no dia 22 de Maio de 2019, às 16:00 
horas a fim de deliberarem sobre os Seguintes assuntos: 1. Relatório da 
Diretoria, Balanço, Demonstração dos resultados do exercício e outras    
Demonstrações referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 
2. Aprovação dos Dividendos Propostos; 3. Fixação dos Honorários dos
Administradores. 4. Outros assuntos de Interesse Geral. Nova Iguaçu, 14 de
Maio de 2019. Renata Baroni Coelho - Presidente.

Eletrobras adotará modelo da Petrobras para vender ativos 
Estatal tem 
participação  
em 45 sociedades

A estatal Eletrobras pre-
tende realizar novas vendas 
de ativos de geração e trans-
missão no segundo semestre. 
A companhia adotará mode-
lo semelhante ao da Petro-
bras em seus desinvestimen-
tos, afirmou nesta terça-feira 
o presidente da companhia, 
Wilson Ferreira Jr. Os ati-
vos envolvidos no plano são 
participações da estatal em 
45 Sociedades de Propósito 
Específico (SPEs), a maior 
parte delas em negócios de 
geração eólica.

Em teleconferência com 
investidores, o executivo 
afirmou que os desinvesti-
mentos deverão ser apro-
vados junto ao conselho de 
administração da Eletro-
bras ao final deste mês de 
maio, com expectativa de 

divulgação de detalhes so-
bre a operação ao mercado 
em junho.

“A ideia é que consigamos 
vender essas 45 SPEs que 
permanecem no segundo se-
mestre deste ano, utilizando 
em grande medida preceitos 
e recomendações do decreto 
9.188 (de 2017), utilizado 
pela Petrobras para suas ven-
das de participações”, desta-
cou Ferreira.

O decreto, aplicável a 
estatais de economia mis-
ta, como Eletrobras e Pe-
trobras, permite um regime 
especial de desinvestimen-
to para as empresas, des-
de que os processos sigam 
uma determinada sistemá-
tica, com fases de consulta 
aos potenciais investidores 
e apresentação de propostas 
preliminares e firmes pelos 
interessados, entre outros 
passos.

Os ativos que a Eletro-
bras pretende ofertar nesse 
modelo são aqueles que não 
encontraram compradores 

em um leilão realizado em 
setembro do ano passado, 
no qual a estatal vendeu 
11 lotes de ativos por R$ 
1,29 bilhão. A intenção na 
ocasião era levantar até R$ 
3,1 bilhões com 18 lotes de 
projetos.

Lucro maior

A Eletrobras apresentou 
lucro líquido de R$ 1,3 bi-
lhão no primeiro trimestre 
de 2019, o que representa 
um aumento de 178% em 
comparação ao lucro líquido 
de R$ 484 milhões registra-
do no primeiro trimestre de 
2018, de acordo com balan-
ço divulgado pela compa-
nhia. A receita bruta foi de 
R$ 7,9 bilhões, aumento de 
9% em relação ao mesmo 
período do ano passado; e o 
Ebitda foi de R$ 2,9 bilhões, 
número 15% maior que o do 
primeiro trimestre de 2018, 
quando a empresa registrou 
R$ 2,5 bilhões.

Destacam-se resultados 

de iniciativas de redução 
de custos previstas no Pla-
no Diretor de Negócios 
e Gestão da companhia, 
como a diminuição dos 
custos de PMSO em 9,4%; 
o aumento da receita da 
Amazonas GT, decorrente 
do processo de desverti-
calização e início de ven-
da de energia pela UHE 
Mauá 3 para o CCEAR; 
a reversão do patrimônio 
líquido negativo da Com-
panhia Energética de Ala-
goas (Ceal), no valor de 
R$ 859 milhões; a receita 
de GAG Melhoria de R$ 
250 milhões; e o resultado 
negativo de operação des-
continuada da Amazonas 
Energia de R$ 1,1 bilhão. 

Outro ponto relevante é a 
adesão de 437 empregados 
ao Plano de Demissão Con-
sensual de 2019, com custo 
de R$ 170 milhões e econo-
mia anual estimada de R$ 
181 milhões. A conclusão 
do overhaul (revisão) da usi-
na de Candiota 3 é mais um 

destaque, com investimen-
tos de R$ 392 milhões. Com 
o resultado apresentado, a 
companhia registrou indica-

dor dívida líquida/Ebitda de 
2,2, o que reforça o compro-
misso da Eletrobras com sua 
disciplina financeira.

Wilson Ferreira Jr.: ‘A ideia é que consigamos vender essas 45 
SPEs que permanecem no segundo semestre deste ano’ 
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Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 28.037.759/0001-68

Relatório da Administração 2018

Balanço patrimonial (em milhares de reais) Demonstração do resultado (em milhares de 
reais, exceto para os casos de lucro por ação)

Demonstração de fluxo de caixa 
(em milhares de reais)

Demonstração do resultado abrangente 
(em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Senhores Acionistas, A Administração da Seville Transmission Assessoria em In-
vestimentos S.A. (a “Companhia” ou “Seville”), em cumprimento às disposições 
legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração 
e as suas correspondentes Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 
findo em 31/12/2018, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. 
Perfil da Companhia. Sediada na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro - RJ, Brasil, 
a Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A. (a Companhia ou “Sevil-
le”) é uma empresa privada constituída e domiciliada no Brasil, constituída em 
26/06/2017. A Companhia e suas controladas, adquiridas em maio de 2018, (co-
letivamente, o Grupo) estão envolvidas no segmento de energia, principalmente 
na concessão de concessionárias de energia. A Companhia participou de um leilão 

judicial para adquirir ações de empresas de transmissão de energia no Brasil, em 
concordata, anteriormente de propriedade da Abengoa Brasil. A decisão foi pro-
ferida por uma corte inferior que aprovou a proposta da Seville por meio de sua 
afiliada TSI Management LLC, em 18/12/2017. Depois de obter a aprovação for-
mal da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autoridades governamentais 
especiais do Ministério de Minas e Energia, Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), Banco da Amazônia (BASA) e debenturistas de Seville 
concluíram a aquisição dos 3.560 km das linhas de transmissão da Abengoa no 
Brasil em 30/05/2018 e comprometeu-se a pagar R$ 490,5 milhões de acordo com 
o Contrato de Compra e Venda assinado com a Abengoa. As empresas de trans-
missão de energia que foram adquiridas estão listadas abaixo:

Participação 
no capital 

(%)

Características

Sociedade
Receita Anual 

Permitida Extensão Linha de transmissão
Contrato de 

Concessão
Data de 

expedição
Data de  

maturidade
Data de  

maturidade

ATE IV 76,43% 19.348 35 km 
52 km

TL Bateias (PR) - Curitiba (PR) 
TL Canoinhas (SC) - São Mateus do Sul (PR) 008/2007 21/06/2007 20/06/2037 03/09/2010

05/09/2011

ATE V 100,00% 16.963 104 km 
43 km

TL Londrina (PR) - Maringá (PR) 
TL Itararé (SP) - Jagu ariaíva (PR) 009/2007 21/06/2007 10/06/2037 21/11/2009

30/11/2010

ATE VI 100,00% 20.489 69 km 
65 km

TL Campos Novos (SC) - Videira (SC) 
TL Dona Francisca (RS) - Santa Maria (RS) 011/2007 21/06/2007 10/06/2037 06/07/2009

11/08/2011
ATE VII 100,00% 13.676 116 km TL Cascavél do Oeste (PR) - Foz do Iguaçu Norte (PR) 013/2007 09/10/2007 08/10/2037 18/09/2009
ATE VIII 50,00% 7.134 108 km TL Itacaiunas (PA) - Carajás (PA) 007/2011 16/06/2011 15/06/2041 31/10/2014

MTE 50,50% 177.760 333 km 
224 km

TL Orixim ina (PA) - Itacoatiara (AM)
TL Itacoatiara (AM) - Cariri (AM) 010/2008 16/10/2008 15/10/2038 14/03/2013

NBTE 51,00% 278.805 2,411 km TL Porto Velh o (RO) - Araraquara (SP) 016/2009 26/02/2009 25/02/2039 04/11/2014
534.175 3.560 km

 █ 1. Informações gerais
Sediada na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro - RJ, Brasil, a Seville Transmission Assessoria 
em Investimentos S.A. (a Companhia ou “Seville”) é uma empresa privada constituída 
e domiciliada no Brasil, constituída em 26/06/2017. A Companhia e suas controladas, 
adquiridas em maio de 2018 (Nota 1.1), (coletivamente, o Grupo) estão envolvidas 
no segmento de energia, principalmente na concessão de concessionárias de energia.  
1.1. Aquisição de ações da empresa. A Companhia participou de um leilão judicial 
para adquirir ações de empresas de transmissão de energia no Brasil, em concordata, 
anteriormente de propriedade da Abengoa Brasil (ou “Abengoa”). A decisão foi pro-

ferida por uma corte inferior que aprovou a proposta da Seville por meio de sua afiliada 
TSI Management LLC, em 18/12/2017. Depois de obter a aprovação formal da Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autoridades governamentais especiais do Mi-
nistério de Minas e Energia, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Banco da Amazônia (BASA) e debenturistas de Seville concluíram a aquisi-
ção dos 3.560 km das linhas de transmissão da Abengoa no Brasil em 30/05/2018 e 
comprometeu-se a pagar R$ 490,5 milhões de acordo com o Contrato de Compra e 
Venda assinado com a Abengoa. As empresas de transmissão de energia que foram 
adquiridas estão listadas abaixo:

cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câm-
bio do final do período, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, 
são reconhecidos na demonstração do resultado. 2.5. Combinações de negócios. 
Combinações de negócios são contabilizadas usando o método de aquisição. O custo de 
uma aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, que é mensurada 
pelo valor justo na data de aquisição, e pelo valor de qualquer participação de não contro-
ladores na adquirida. Para cada combinação de negócios, o Grupo opta por mensurar a 
participação não controladora na adquirida pelo valor justo ou pela participação propor-
cional nos ativos líquidos identificáveis da adquirida. Os custos relacionados à aquisição 
são registrados conforme incorridos e incluídos nas despesas administrativas. Quando o 
Grupo adquire um negócio, ele avalia os ativos e passivos financeiros assumidos para 
apropriada classificação e designação de acordo com os termos contratuais, as circuns-
tâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição. Isso inclui a separa-
ção de derivativos embutidos em contratos de hospedagem pela adquirida. Qualquer 
contraprestação contingente a ser transferida pelo adquirente será reconhecida a valor 
justo na data da aquisição. A contraprestação contingente classificada como patrimônio 
líquido não é remensurada e sua liquidação posterior é contabilizada dentro do patrimô-
nio líquido. Contraprestação contingente classificada como ativo ou passivo que seja 
instrumento financeiro e dentro do escopo de Instrumentos financeiros da IFRS 9, é men-
surada pelo valor justo, com as mudanças do valor justo reconhecidas no resultado, de 
acordo com a IFRS 9. Outra consideração contingente que não faz parte do escopo da 
IFRS 9. 2.6. Instrumentos financeiros. A Companhia solicitou as exigências do IFRS 9 - 
Instrumentos Financeiros, a partir de 01/01/2018, quanto à classificação e mensuração de 
ativos e passivos financeiros, a mensuração e reconhecimento de perdas por redução ao 
valor recuperável. 2.6.1. Ativos financeiros. a) Classificação e mensuração. Com a ado-
ção do CPC 48 os instrumentos financeiros passaram a ser classificados em três catego-
rias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A norma também 
elimina as categorias existentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos 
e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação dos ativos financeiros no reconheci-
mento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de 
negócio para a gestão destes ativos financeiros. A partir de 1º/01/2018 a Companhia 
passou a apresentar os instrumentos financeiros de acordo com as categorias anterior-
mente mencionadas: ▪ Custo amortizado. Um ativo financeiro é classificado e mensura-
do pelo custo amortizado quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa 
contratuais e gera fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e 
de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de 
instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de 
juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita 
de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos 
de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. Em 31/12/2018 e 2017, 
os principais ativos financeiros classificados nesta categoria são as contas a receber de 
clientes e o ativo contratual. ▪ Ativos financeiros ao valor justo por meio de resulta-
do. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos finan-
ceiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento ini-
cial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a serem obrigatoriamente 
mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não são apenas 
pagamentos de principal e juros são classificados e mensurados pelo valor justo por meio 
do resultado. Mudanças no valor justo são reconhecidas no resultado conforme elas sur-
gem. Em 31/12/2018, os principais ativos financeiros classificados nesta categoria são 
equivalentes de caixa. ▪ Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resul-
tados abrangentes. Esses ativos são mensurados ao valor justo e mantidos dentro de 
um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de 
caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e seus termos contratuais ge-
ram, em datas específicas, fluxos de caixa que compreendem exclusivamente pagamen-
tos de principal e juros. A Companhia não possui ativos financeiros com essas caracterís-
ticas. b) Redução dos ativos financeiros. Divulgações adicionais relativas à redução de 
ativos financeiros são também fornecidas nas seguintes notas: ▪ Divulgações para premis-
sas significativas - Nota 3. ▪ Contas a receber - Nota 5. O Grupo avalia a cada data de di-
vulgação se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos finan-
ceiros está deteriorado. Uma redução do valor recuperável existe se um ou mais eventos 
que ocorreram desde o reconhecimento inicial do ativo (um “evento de perda incorrido”) 
tiver um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou do grupo 
de ativos financeiros que possam ser mensurados com segurança. Evidência de redução 
pode incluir indicações de que os devedores ou um grupo de devedores está a passar por 
dificuldades financeiras significativas ou inadimplência nos pagamentos de juros ou prin-
cipal. c) Baixa de ativos financeiros. Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte 
de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é basica-
mente baixado (ou seja, removido da demonstração da posição financeira consolidada do 
Grupo) quando: ▪ Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram ou ▪ O Grupo 
transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu a obrigação de 
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Metodologia de consolidação. As demonstrações financeiras consolidadas in-
cluem as demonstrações financeiras da Seville e de suas controladas, coletivamen-
te “o Grupo”, juntamente com a participação do Grupo nos resultados de seus 
acordos conjuntos. Consideramos para efeito de consolidação integral as contro-
ladas ATE IV, ATE V, ATE VI e ATE VII. As “joint ventures” ATE VIII, Manaus e Norte 
são controladas em conjunto, portanto, consideradas via equivalência patrimonial. 
Governança corporativa - Administração. O modelo de governança corpo-
rativa baseia-se nos princípios de transparência, equidade e prestação de contas, 
tendo entre suas principais características a definição clara do papel e responsa-
bilidade da Diretoria Executiva na formulação, aprovação e execução das políticas 
e diretrizes, nos mais altos níveis de padrões profissionais e éticos referentes à 
condução dos negócios da Companhia. A Companhia busca o desenvolvimento 
sustentável por meio do equilíbrio entre os aspectos econômicos, financeiros, am-

bientais e sociais de seus empreendimentos, com o intuito de aprimorar o relacio-
namento com os seus acionistas, clientes, colaboradores e sociedade. O conselho 
de administração é formado pelos seguintes membros:

Estrutura de capital. O montante de R$ 103,789 mil dos empréstimos, registrados 
do grupo, são provenientes de suas controladas (ATE IV, ATE V, ATE VI e ATE VII), 
montante esse captado junto ao BNDES. Desses empréstimos, o valor a ser pago 
até o final do exercício seguinte é de R$ 19.505 mil, e o restante a ser pago é de R$ 
84,284 mil. Sobre o principal da dívida incidirão os juros do CDI + 2.49% por ano. 
Desempenho econômico-financeiro. EBITDA. No exercício de 2018 o lucro lí-
quido da controladora e consolidado são respectivamente R$ 831.760 mil e R$ 
836.788 mil, visto que, a controladora não possui receita operacional, seu resul-
tado é impactado basicamente pela equivalência patrimonial das investidas. No 
consolidado o EBITDA é de R$ 34.043 mil.
Endividamento 

2018
Dívida de curto prazo 19.505
Dívida de longo prazo 84.284
Dívida bruta 103.789
(-) Caixa e equivalentes de caixa 60.184
Dívida líquida 43.605
Em 31/12/2018 a Administração da Companhia avaliou estas cláusulas restritivas e 
concluiu que as mesmas estão sendo cumpridas.
Auditores Independentes. A Seville informa que não possui outros contratos 
com seus Auditores Independentes que não estejam relacionadas com a auditoria 
das Demonstrações Finceiras.
Encerramento e Agradecimentos. Registramos nossos agradecimentos aos 
membros da Diretoria e Conselho de Administração pelo apoio prestado no de-
bate e encaminhamento das questões de maior interesse da Companhia. Nossos 
especiais reconhecimentos à dedicação e empenho do quadro funcional. Também 
queremos deixar consignados nossos agradecimentos a todos que direta ou indi-
retamente, colaboraram para o êxito das atividades da Seville e suas controladas.

A Administração

Participação 
no capital 

(%)

Características

Sociedade
Receita Anual 

Permitida Extensão Linha de transmissão
Contrato de 

Concessão
Data de 

expedição
Data de  

maturidade
Data de  

maturidade

ATE IV 76,43% 19.348 35 km 
52 km

TL Bateias (PR) - Curitiba (PR) 
TL Canoinhas (SC) - São Mateus do Sul (PR) 008/2007 21/06/2007 20/06/2037 03/09/2010

05/09/2011

ATE V 100,00% 16.963 104 km 
43 km

TL Londrina (PR) - Maringá (PR) 
TL Itararé (SP) - Jagu ariaíva (PR) 009/2007 21/06/2007 10/06/2037 21/11/2009

30/11/2010

ATE VI 100,00% 20.489 69 km 
65 km

TL Campos Novos (SC) - Videira (SC) 
TL Dona Francisca (RS) - Santa Maria (RS) 011/2007 21/06/2007 10/06/2037 06/07/2009

11/08/2011
ATE VII 100,00% 13.676 116 km TL Cascavél do Oeste (PR) - Foz do Iguaçu Norte (PR) 013/2007 09/10/2007 08/10/2037 18/09/2009
ATE VIII 50,00% 7.134 108 km TL Itacaiunas (PA) - Carajás (PA) 007/2011 16/06/2011 15/06/2041 31/10/2014

MTE 50,50% 177.760 333 km 
224 km

TL Orixim ina (PA) - Itacoatiara (AM)
TL Itacoatiara (AM) - Cariri (AM) 010/2008 16/10/2008 15/10/2038 14/03/2013

NBTE 51,00% 278.805 2,411 km TL Porto Velh o (RO) - Araraquara (SP) 016/2009 26/02/2009 25/02/2039 04/11/2014
534.175 3.560 km

tuais. ▪ Os direitos e os potenciais direitos de voto do Grupo. O Grupo reavalia se controla 
ou não uma investida se fatos e circunstâncias indicam que há mudanças em um ou mais 
dos três elementos de controle. A consolidação de uma subsidiária começa quando o 
Grupo obtém o controle sobre a subsidiária e cessa quando o Grupo perde o controle da 
subsidiária. Os ativos, passivos, rendimentos e gastos de uma subsidiária adquirida ou 
alienada durante o ano são incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas a partir 
da data em que o Grupo obtém o controle até a data em que o Grupo deixa de controlar 
a subsidiária. Os lucros ou prejuízos e cada componente do OCI são atribuídos aos deten-
tores do capital próprio da empresa e aos interesses que não controlam, mesmo que isso 
resulte no fato dos interesses que não controlam terem um saldo deficitário. Quando 
necessário, são feitos ajustes nas demonstrações financeiras das controladas para ade-
quar suas políticas contábeis às políticas contábeis do Grupo. Todos os ativos e passivos 
do Grupo, capital próprio, rendimentos, gastos e fluxos de caixa relacionados com transa-
ções entre membros do Grupo são totalmente eliminados na consolidação. Uma mudan-
ça na participação acionária de uma subsidiária, sem perda de controle, é contabilizada 
como uma transação de patrimônio. Se o Grupo perder o controle sobre uma subsidiária, 
ele desreconhece os ativos relacionados (incluindo o ágio), os passivos, a participação de 
não controladores e outros componentes do patrimônio líquido. Enquanto qualquer ga-
nho ou perda resultante é reconhecido no resultado, qualquer investimento retido é reco-
nhecido pelo valor justo. b) Acordos conjuntos. Os acordos conjuntos incluem acordos 
contratuais em que duas ou mais partes têm controle conjunto e quando as decisões re-
lativas às atividades relevantes da entidade requerem consentimento unânime. As opera-
ções conjuntas são empreendimentos controlados em conjunto, onde as partes têm di-
reitos sobre os ativos e obrigações subjacentes para os passivos subjacentes relacionados 
ao acordo. O Grupo contabiliza sua participação nos ativos, passivos, receitas e despesas 
de qualquer acordo. Joint ventures compreendem arranjos onde as partes do arranjo têm 
direitos sobre os ativos líquidos. Estes são contabilizados usando o método da equivalên-
cia patrimonial. As joint ventures do Grupo são ATE VIII Transmissora de Energia S.A. 
(“ATE VIII”), Manaus Transmissora de Energia S.A. (“MTE”) e Norte Brasil Transmissora de 
Energia S.A. (“NBTE”). 2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação. Os itens in-
cluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a Companhia atua. As demonstrações financeiras estão 
apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e a de apresentação da Companhia. 
2.4. Transações em moeda estrangeira. As operações com moedas estrangeiras são 
convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das 
transações ou da avaliação, na qual os itens são re-mensurados. Os ganhos e as perdas 

A Seville pagou 80% do preço de compra dessas empresas em 30/05/2018 (equivalente 
a R$ 390,5 milhões) e os 20% restantes foram ajustados pela inflação em 3/09/2018 
(equivalente a R$ 100 milhões), totalizando R$ 490,5 milhões.

 █ 2. Resumo das principais políticas contábeis
2.1. Base de preparação. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Companhia (“demonstrações financeiras”) foram elaboradas e estão sendo apresenta-
das de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (“IFRS”) conforme imple-
mentadas no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovado pela 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). Todas as informações relevantes de suas próprias demonstrações financeiras, e 
somente estas informações, estão sendo apresentadas e correspondem àquelas utilizadas 
pela Administração da Companhia. As demonstrações financeiras consolidadas e indivi-
duais foram preparadas com base no custo histórico, exceto por determinados instru-
mentos financeiros mensurados pelo valor justo e por ativos do valor a recuperar. O custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo da contraprestação paga em troca dos ati-
vos. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Admi-
nistração em 02/05/2019. 2.2. Base de consolidação. As demonstrações financeiras 
consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Seville e de suas subsidiárias, cole-
tivamente “o Grupo”, juntamente com a participação do Grupo nos resultados de seus 
acordos conjuntos. As subsidiárias do Grupo são ATE IV São Mateus Transmissora de 
Energia S.A. (“ATE IV”), ATE V Londrina Transmissora de Energia S.A. (‘ATE V’), ATE VI 
Campos Novos Transmissora de Energia S.A. (“ATE VI”) e ATE VII Foz Iguaçu Transmisso-
ra de Energia S.A. (“ATE VII”). a) Subsidiárias. Uma subsidiária é uma entidade Controla-
dora pelo Grupo. O Grupo controla uma entidade quando o Grupo está exposto a, ou 
tem direitos a retornos variáveis do seu envolvimento com a entidade e tem a capacidade 
de afetar esses retornos através de seu poder sobre a investida. Especificamente, o Grupo 
controla uma investida se, e somente se, o Grupo tem: ▪ Poder sobre a investida (ou seja, 
os direitos existentes que lhe dão a capacidade atual de dirigir as atividades relevantes da 
investida); ▪ Exposição, ou direitos, a retornos variáveis de seu envolvimento com a inves-
tida; ▪ A capacidade de usar seu poder sobre a investida para afetar seus retornos. Geral-
mente, há uma presunção de que a maioria dos direitos de voto resulta em controle. Para 
apoiar esta presunção e quando o Grupo tem menos do que a maioria dos direitos de voto 
ou similares de uma investida, o Grupo considera todos os fatos e circunstâncias relevan-
tes ao avaliar se tem poder sobre uma investida, incluindo: ▪ O acordo contratual com os 
outros detentores de votos da investida. ▪ Direitos decorrentes de outros acordos contra-
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Controladora Consolidado
Ativo Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Caixa e equivalentes de caixa 4 29.854 - 60.184 -
Contas a receber 5 820 - 9.485 -
Tributos a recuperar 6 29 - 12.474 -
Ativo contratual da
 concessão 7 - - 60.313 -
Dividendos a receber 22 21.295 - 16.680 -
Outros ativos circulantes 44 - 2.537 -
Total de ativos circulantes 52.042 - 161.673 -
Depósitos judiciais 13c - - 21.364 -
Depósitos vinculados 8 - - 8.365 -
Tributos a recuperar 6 - - 8.311 -
Ativo contratual
 da concessão 7 - - 337.023 -
Ativos de imposto de
 renda diferidos 15.a - - 116.239 -
Investimentos 10 1.541.074 - 1.212.058 -
Imobilizado 230 - 1.061 -
Intangível 100 - 316 -
Total de ativos 
 não-circulantes 1.541.404 - 1.704.737 -
Total de ativos 1.593.446 - 1.866.410 -
Passivos
Contas a pagar 11 134 1 4.048 1
Empréstimos e
 financiamentos 12 - - 19.505 -
Tributos a pagar 20 - 711 -
Provisões 13 - - 1.984 -
Encargos setoriais 14 - - 3.164 -
Dividendos a pagar 17.3 197.543 - 197.543 -
PIS e COFINS diferidos 16 - - 3.775 -
Outros passivos circulantes - - 485 -
Total de passivos
 circulantes 197.697 1 231.215 1
Empréstimos e
 financiamentos 12 - - 84.284 -
Tributos a pagar - - 1.017 -
Provisões 13 - - 30.351 -
Passivos de imposto
 de renda diferidos 15.a 261.533 - 291.422 -
PIS e COFINS diferidos 16 - - 49.999 -
Total de passivos
 não-circulantes 261.533 - 457.073 -
Patrimônio líquido
Capital social 17.1 500.001 1 500.001 1
Reserva de lucros 634.215 (2) 634.215 (2)

1.134.216 (1) 1.134.216 (1)
Participações 
 não-controladoras - - 43.906 -
Patrimônio líquido total 1.134.216 (1) 1.178.122 (1)
Total do passivo e
 patrimônio líquido 1.593.446 - 1.866.410 -

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Operações continuadas
Receita líquida 18 - - 74,655 -
Custos de serviços prestados 19 - - (9,471) -
Lucro bruto - - 65,184 -
Receitas operacionais - - 138 -
Despesas gerais e
 administrativas 19 (909) (2) (31,299) (2)
Resultados da combinação
 de negócios 9 1,009,941 - 1,009,941 -
Resultados do patrimônio
 líquido 10.2 83,855 - 69,312 -
Lucro operacional 1,092,887 (2) 1,113,276 (2)
Resultado financeiro 20 517 - 3,083 -
Despesas financeiras 20 (111) - (11,907) -
Lucro antes do imposto
 de  renda e
  contribuição social 1,093,293 (2) 1,104,452 (2)
Imposto de renda 15.b
Circulante - - (1,358) -
Diferido (261,533) - (266,306) -

(261,533) - (267,664) -
Receita líquida 831,760 (2) 836,788 (2)
Atribuível aos:
Acionistas da Evoltz - - 831,760 (2)
Participações 
 não-controladoras - - 5,027 -
Lucros por ação básicos
 e diluídos 6,0 2,0 6,0 2,0

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Lucro líquido do exercício 831,760 (2) 836,788 (2)
Outros componentes do
 resultado abrangente - - - -
Total do Resultado abrangente
 do exercício 831,760 (2) 836,788 (2)
Atribuível aos:
Acionistas da Evoltz - - 831,760 -
Participações não-controladoras - - 5,027 -

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa de
 atividades operacionais

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Lucro antes do imposto de renda
 e contribuição social 1,093,293 (2) 1,104,452 (2)
Ajustes para reconciliar o lucro
 antes dos impostos aos fluxos
  de caixa líquidos:
Resultados do patrimônio líquido
 em subsidiárias e joint ventures (83,855) - (69,312) -
Resultados da combinação
 de negócios (1.009.941) (1,009,941)
Remuneração de ativos contratuais                      - - (69,925) -
Juros sobre empréstimos
 e financiamentos - - 9,848 -
Provisões para contingências - - 30,351 -
Outros - - 5,446 -
Ajustes de capital de giro:
Aumento nos recebíveis comerciais (820) - (9,485) -
Aumento dos impostos a recuperar (29) - (20,785) -
Aumento de ativos contratuais - - 13,564 -
Aumento no comércio e outras
 contas a pagar 133 1 4,047 1
Aumento do imposto a pagar 20 - 1,728 -
Aumento das cobranças setoriais - - 3,164 -
Diminuição do PIS e COFINS diferidos                 - - 53,774 -
Redução em outros ativos
 e passivos (44) - (2,052) -
Lucros das operações (1,243) (1) 44,874 (1)
Pagamento de tributos - - (1,369)
Juros sobre empréstimos e
 financiamentos pagos - - (8,851) -
Depósitos Judiciais - - (21,364) -
Lucro líquido de atividades
 operacionais (1,243) (1) 13,290 (1)
Fluxo de caixa de atividades
 de investimento
Aquisição de ações (490,516) - (490,516) -
Aquisição de imobilizado e
 intangível (330) - (1,377) -
Dividendos recebidos 21.953 - 21.953 -
Lucro líquido utilizado em
 atividades de investimento (468.893) - (469,940) -
Fluxo de caixa de atividades
 financeiras
Aumento de capital 500,000 1 500,000 1
Amortização de empréstimos
 e financiamentos - - (18,978) -
Lançamento de depósitos
 vinculados - - (8,365) -
Lucro líquido gerado por
 atividades financeiras 500,000 1 472,657 1
Aumento no caixa e equiva-
 lentes de caixa no exercício 29,854 - 16,007 -
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 31/12/2017 - - - -
Saldo de caixa das subsidiárias
 adquiridas em 2018 - - 44,177 -
Caixa e equivalentes de caixa
 em 31/12/2018 29,854 - 60,184 -

Reserva de lucros

Nota
Capital 

social
Reserva 

legal
Retenção 
de lucros Total

Lucros e prejuízos  
acumulados

Patrimônio líquido atribuí- 
vel aos acionistas Evoltz

Participações  
não controladoras

Total 
Equity

Saldo em 31/12/2016 - - - - - - - -
Configuração – Capital social 1 - - - - 1 - 1
Lucro líquido do exercício - - - - (2) (2) - (2)
Saldo em 31/12/2017 1 - - - (2) (1) - (1)
Injeção do patrimônio líquido 17.1 500,000 - - - - 500,000 - 500,000
Aquisição de participações
 não-controladoras - - - - - 38,879 38,879
Lucro líquido do exercício - - - - 831,760 831,760 5,027 836,787
Destinação do lucro líquido 2018:
Reserva de lucros 17.2 - 41,588 592,627 634,215 (634,215) - - -
Dividendos 17.3 - - - - (197,543) (197,543) - (197,543)
Saldo em 31/12/2018 500.001 41,588 592,627 634,215 - 1,134,216 43,906 1,178,122
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pagar integralmente, sem demora material, os fluxos de caixa recebidos a terceiros, ao 
abrigo de um acordo de “pass-through”; O Grupo transferiu substancialmente todos os 
riscos e benefícios do ativo ou não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos 
e benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo. 2.6.2. Passivos financeiros. a) 
Classificação inicial e mensuração. Os passivos financeiros são classificados como mensu-
rados 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 designa-
do 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 resultado. Todos os passivos financeiros são reconhecidos ini-
cialmente pelo valor justo e, no caso de empréstimos e financiamentos, líquidos de custos 
de transação diretamente atribuíveis. Os passivos financeiros do Grupo incluem obriga-
ções comerciais e outras dívidas e empréstimos e financiamentos. b) Baixa de passivos fi-
nanceiros. A Companhia baixa o passivo financeiro (ou parte do passivo financeiro) de seu 
balanço patrimonial quando, e apenas quando, ele é extinto, ou seja, quando a obrigação 
especificada no contrato é liquidada, cancelada ou expirada. A diferença entre o valor 
contábil do passivo financeiro extinto e a contrapartida paga, incluindo quaisquer ativos 
não monetários transferidos ou passivos assumidos, é reconhecida no resultado. 2.6.3. 
Compensação de saldos. 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. 2.7. Ativo da concessão. Os 
Contratos de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrados junto a União 
(Poder Concedente - Outorgante) regulamentam a exploração dos serviços públicos de 
transmissão pela Companhia, suas subsidiárias e joint ventures. De acordo com o contra-
to de concessão, a Companhia é responsável por transportar a energia dos centros de 
geração até os pontos de distribuição. Para cumprir essa responsabilidade, a Companhia 
possui como obrigação de desempenho manter e operar a infraestrutura de transmissão. 
Ao cumprir essa obrigação de desempenho, a Companhia mantém sua infraestrutura de 
transmissão disponível para os usuários e em contrapartida recebe uma remuneração 
denominada Receita Anual Permitida (RAP), durante toda a vigência do contrato de con-
cessão. Estes recebimentos amortizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de 
transmissão. Eventuais investimentos não amortizados geram o direito de indenização do 
Poder Concedente, que recebe toda a infraestrutura de transmissão ao final do contrato 
de concessão. Até 31/12/2017, a infraestrutura de transmissão era classificada como ativo 
financeiro sob o escopo do ICPC 01 / IFRIC 12 e mensurada ao custo amortizado. Eram 
contabilizadas receitas de construção e de operação com margem zero, além da receita 
de remuneração da infraestrutura de concessão com base na TIR do projeto, juntamente 
com a variação do IPCA. Com a entrada em vigor em 1º/01/2018 do CPC 47, o direito à 
contraprestação por bens e serviços condicionado ao cumprimento de obrigações de 
desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram a Companhia nessa 
norma. Com isso, as contraprestações passam a ser classificadas como um “Ativo contra-
tual da concessão”. As receitas relativas à infraestrutura de transmissão passam ser men-
suradas da seguinte forma: (i) Reconhecimento de receita de construção, tendo por base 
a parcela da RAP destinada ao investimento do ativo, que considera a margem de cons-
trução de acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda a margem de construção é 
reconhecida durante a obra e variações positivas ou negativas do custo de construção são 
alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa refe-
rente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o custo de 
financiar o cliente (no caso, o poder concedente). A taxa definida para o valor presente 
líquido da margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial do con-
trato e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito 
do cliente e prazo de financiamento. (ii) Reconhecimento da receita de operação e manu-
tenção decorrente dos custos incorridos e necessários para cumprir obrigações de desem-
penho de operação e manutenção previstas em contrato de concessão, após o término 
da fase de construção. (iii) Reconhecimento de receita de remuneração sobre o ativo 
contratual da concessão reconhecido, registra-se também uma receita de remuneração 
financeira, a partir da entrada em operação, sob a rubrica Remuneração do ativo contra-
tual da concessão, utilizando a taxa de desconto definida no início do contrato. A infraes-
trutura recebida ou construída da atividade de transmissão é recuperada através de dois 
fluxos de caixa, a saber: (i) Parte através de valores a receber garantidos pelo poder conce-
dente relativa à RAP durante o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são de-
terminados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico - ONS conforme contrato e recebi-
dos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão 
disponibilizada. (ii) Parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da 
concessão, a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar 
essa tarefa. 2.8. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem 
dinheiro em caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, normalmente com vencimentos 
originais de até três meses da data de contratação. Os equivalentes de caixa são mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investi-
mento ou outros fins. Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, o caixa e equiva-
lentes de caixa consistem em numerário e depósitos em curto prazo, conforme acima 
definidos, líquidos de descobertos bancários pendentes, se aplicável, por serem conside-
rados parte integrante da gestão de caixa do Grupo. 2.9. Fornecedores. Referem se a 
obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negó-
cios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período 
de até 1 ano da data de encerramento do balanço. Caso contrário, as contas a pagar são 
apresentadas como passivo não circulante. As contas a pagar aos fornecedores são, ini-
cialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.10. Empréstimos e finan-
ciamentos. Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor 
justo líquido dos custos incorridos na transação e são mensurados subsequentemente 
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 duran-
te o exercício em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa de 
juros efetiva. 2.11. Tributos. a) Imposto de renda circulante. Os ativos e passivos de im-
posto de renda circulantes são mensurados pelo valor que se espera que seja recuperado 
ou pago às autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para 
calcular o montante são aquelas que são decretadas ou substantivamente decretadas na 
data de relatório nos países em que o Grupo opera e gera receita tributável. O imposto de 
renda circulante referente a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido é reco-
nhecido no patrimônio líquido e não na demonstração do resultado. A administração 
avalia periodicamente as posições assumidas nas declarações de imposto de renda com 
relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável está sujeita à interpretação 
e estabelece disposições quando apropriado. b) Imposto diferido. O imposto diferido é 
provisionado pelo método do passivo sobre as diferenças temporárias entre as bases fis-
cais dos ativos e passivos e seus valores contábeis para fins de divulgação financeira na 
data do balanço. Os passivos fiscais diferidos são reconhecidos para todas as diferenças 
temporárias tributáveis, exceto: ▪ Quando o imposto diferido passivo surge do reconheci-
mento inicial do ágio ou de um ativo ou passivo em uma transação que não seja uma 
combinação de negócios e, no momento da transação, não afete nem o lucro contábil 
nem o lucro ou prejuízo tributável; ▪ Relativamente a diferenças temporárias tributáveis 
associadas a investimentos em subsidiárias, associadas e participações em acordos con-
juntos, quando a tempestividade da reversão das diferenças temporárias pode ser contro-
lada e é provável que as diferenças temporárias não sejam revertidas no futuro previsível. 
Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutí-
veis, o reporte de créditos fiscais não utilizados e quaisquer prejuízos fiscais não utilizados. 
Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro 
tributável esteja disponível, contra o qual as diferenças temporárias dedutíveis, o crédito 
fiscal não utilizado e os prejuízos fiscais não utilizados possam ser utilizados, exceto:  
▪ Quando o ativo fiscal diferido relacionado à diferença temporária dedutível decorre do 
reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma transação que não seja uma com-
binação de negócios e, no momento da transação, não afeta o lucro contábil nem o lucro 
ou prejuízo tributável. ▪ Relativamente às diferenças temporárias dedutíveis associadas
aos investimentos em subsidiárias, associadas e participações em acordos conjuntos, os 
impostos diferidos ativos são reconhecidos apenas na medida em que seja provável que 
as diferenças temporárias sejam revertidas no futuro previsível e o lucro tributável esteja 
disponível contra quais as diferenças temporárias podem ser utilizadas. O valor contábil 
dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do balanço e baixado na extensão 
em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que 
todo ou parte do ativo tributário diferido venha a ser utilizado. Impostos diferidos ativos 
não reconhecidos são reavaliados a cada data de balanço e são reconhecidos na extensão 
em que se torna provável que lucros tributáveis futuros permitirão que o ativo fiscal dife-
rido seja recuperado. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de im-
posto que se espera aplicar no ano em que o ativo é realizado ou o passivo é liquidado, 
com base nas alíquotas de imposto (e legislação tributária) promulgadas ou substancial-
mente promulgadas na data do balanço. O imposto diferido relacionado a itens reconhe-
cidos fora do resultado é reconhecido fora do resultado. Itens de imposto diferido são
reconhecidos em correlação com a transação subjacente em OCI ou diretamente no pa-
trimônio líquido. Os benefícios fiscais adquiridos como parte de uma combinação de ne-
gócios, mas que não satisfazem os critérios para reconhecimento separados nessa data, 
são reconhecidos subsequentemente se novas informações sobre fatos e circunstâncias 
mudarem. O ajuste é tratado como uma redução no ágio (desde que não exceda o ágio) 
se foi incorrido durante o período de mensuração ou reconhecido nos lucros ou prejuízos. 
O Grupo compensa os impostos diferidos ativos e passivos fiscais diferidos se, e somente 
se, ele tem um direito legal de compensar ativos fiscais correntes e passivos fiscais corren-
tes e os ativos fiscais diferidos e passivos fiscais diferidos são relacionados a impostos de 
renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre ou a mesma entidade tributável 
ou entidades tributáveis diferentes que pretendem liquidar passivos e ativos líquidos em 
uma base líquida, ou realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente, em cada 
período futuro em que quantias significativas de passivos ou ativos fiscais diferidos são
Espera-se que seja liquidado ou recuperado. 2.12. Provisões. As provisões são reconhe-
cidas quando existe uma obrigação legal ou construtiva como resultado de um evento
passado na data da demonstração da posição financeira. É provável que uma saída de
recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser
feita do mesmo montante da obrigação. 2.13. Capital social. O capital social da Compa-
nhia é composto de ações ordinárias, que são classificadas no patrimônio líquido. 2.14.
Lucro por ação (EPS). O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o resultado do
período pela quantidade média ponderada de ações em circulação no exercício. O lucro 
por ação diluído é calculado dividindo-se o lucro atribuível aos acionistas ordinários da
controladora (após o ajuste dos juros das ações preferenciais conversíveis) pelo número 
médio ponderado de ações ordinárias durante o ano mais o número médio ponderado 
de ações ordinárias que seriam emitidas. na conversão de todas as ações ordinárias poten-
ciais diluidores em ações ordinárias. 2.15. Dividendos. A Companhia reconhece um
passivo para pagar um dividendo quando a distribuição é autorizada e a distribuição não 
está mais a critério da Companhia. De acordo com as leis societárias do Brasil, uma distri-
buição é autorizada quando aprovada pelos acionistas. Uma quantia correspondente é
reconhecida diretamente no patrimônio líquido. 2.16. Reconhecimento de receita. A
Companhia aplicou o IFRS 15 a partir de 01/01/2018. Informações adicionais sobre as
práticas contábeis da Companhia relativas a contratos com clientes e o efeito da adoção 
inicial do IFRS 15 estão descritas nas Notas 2.16.1. Os concessionários devem registrar e 
mensurar as receitas de serviços prestados em conformidade com o pronunciamento
técnico IFRS 15, mesmo quando previsto em um único contrato de concessão. As receitas 
são reconhecidas quando ou de acordo com a entidade cumprem as obrigações de de-
sempenho assumidas no contrato com o cliente, e somente quando existe um contrato 
aprovado; direitos podem ser identificados; existe substância comercial e é provável que a 
entidade. Receita de Infraestrutura – Refere-se aos Serviços de Implementação de In-
fraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão de energia
elétrica. A receita de infra-estrutura são reconhecidos de acordo com as despesas incorri-
das e calculados pela soma das taxas de PIS e COFINS do valor do investimento, uma vez 
que os projetos incorporam uma margem suficiente para cobrir os custos de implemen-
tação da infra-estrutura e encargos, considerando que uma boa parte de suas instalações 
é implementada através de contratos terceirizados com partes não relacionadas. As varia-
ções positivas ou negativas em relação à margem estimada são alocadas no resultado ao 
final de cada trabalho. Toda margem de construção é recebida durante a construção e as 

variações positivas ou negativas são imediatamente alocadas no resultado, no momento 
em que são incorridas. Para as estimativas relacionadas à Receita de Construção, a Com-
panhia utilizou um modelo que calcula o custo de financiamento do cliente (neste caso, o 
Poder Concedente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de constru-
ção (e operacional) é definida no momento inicial do projeto e não está sujeita a alterações 
subsequentes, e é calculada de acordo com o risco de crédito do cliente e o prazo do fi-
nanciamento; Remuneração de ativos contratuais – Refere-se ao interesse reconheci-
do pelo método linear baseado na taxa que melhor representa a remuneração dos inves-
timentos na infraestrutura de transmissão, considerando os riscos e prêmios específicos 
do negócio. A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo contratual, deter-
minado na data do início do contrato de concessão. A taxa de retorno é sobre o valor a 
receber do recebimento de fluxo de caixa futuro. Receita de operação e manutenção 
– Refere-se aos serviços de operação e manutenção das instalações, que se inicia após o 
término da fase de construção e visa não interromper a disponibilidade dessas instalações. 
As divulgações de julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas relaciona-
das a receitas de contratos com clientes são apresentadas na Nota 3.1. 2.17. Políticas e 
divulgações contábeis vigentes a partir de 01/01/2018. 2.16.1. IFRS 15 Receita de 
contratos com clientes. O IFRS 15 substitui o IAS 11 - Contratos de Construção, IAS 18
- Receitas e Interpretações Relacionadas e aplica-se, com exceções limitadas, a todas as
receitas decorrentes de contratos com seus clientes. A IFRS 15 estabelece um modelo de 
cinco etapas para contabilizar a receita proveniente de contratos com clientes e exige que
a receita seja reconhecida em um valor que reflita a contraprestação à qual uma entidade 
espera ter direito em troca da transferência de bens ou serviços para um cliente. A IFRS 15 
exige que as entidades exerçam julgamento, levando em consideração todos os fatos e 
circunstâncias relevantes ao aplicar cada etapa do modelo a contratos com seus clientes. 
A norma também especifica a contabilização dos custos incrementais de obtenção de um 
contrato e os custos diretamente relacionados ao cumprimento de um contrato. Além
disso, a norma exige divulgações extensivas. O Grupo adotou o IFRS 15 utilizando o Mé-
todo do Efeito Cumulativo, não reproduzindo os efeitos desta norma para o exercício
comparativo de 2017, com ajuste na data da aplicação inicial em 01/01/2018. O efeito
cumulativo é apresentado como um ajuste aos lucros acumulados. A Companhia avaliou 
suas operações à luz dos novos padrões contábeis e que a atividade de implementação da 
infraestrutura é afetada pelas novas IFRS, uma vez que o direito à contraprestação de bens 
e serviços está condicionado ao cumprimento de outra obrigação de desempenho.
2.17.2. IFRS 9 Instrumentos financeiros. Esta norma trata da classificação e mensura-
ção de ativos e passivos financeiros, novo modelo de redução e novas regras para hedge 
accounting. As principais mudanças estão descritas abaixo: Classificação e mensuração
- De acordo com o IFRS 9, os instrumentos de dívida são mensurados subsequentemente 
pelo valor justo através do resultado (“FVTPL”), pelo custo amortizado, ou pelo valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes (“FVOCI”). A classificação é baseada no mo-
delo de negócios do Grupo para administrar os ativos e se os fluxos de caixa contratuais 
dos instrumentos representam apenas pagamentos de principal e juros (“SPPI”) sobre o 
valor principal em aberto. Na data da aplicação inicial da IFRS 9, o Grupo avaliou quais
modelos de negócios se aplicam aos ativos financeiros mantidos pelo Grupo e classificou 
seus instrumentos financeiros nas apropriadas categorias da IFRS 9. A tabela a seguir
mostra as categorias de mensuração originais na IAS 39 e as novas categorias de mensu-
ração da IFRS 9 para cada classe de instrumentos financeiros:

Categoria de mensuração
Ativos financeiros IFRS 9 IAS 39
Caixa e equivalentes de caixa FVTPL FVTPL
Contas a receber Custo amortizado Empréstimos e recebíveis
Depósitos vinculados FVTPL FVTPL
Passivos financeiros
Contas a pagar Custo amortizado Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e financiamentos Custo amortizado Empréstimos e recebíveis
Essas reclassificações não têm impacto sobre as categorias de mensuração. Os instru-
mentos financeiros classificados como “Empréstimos e recebíveis” segundo o IAS 39 
satisfizeram os critérios do IFRS 9 para classificação ao custo amortizado, pois esses ins-
trumentos financeiros são mantidos dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é 
manter a captação dos fluxos de caixa, que representam unicamente pagamentos de 
capital e juros. Portanto, não houve mudanças em relação a esses instrumentos a partir 
da adoção do IFRS 9. ▪ Impairment - A IFRS 9 substituiu a abordagem de perda incorrida 
da IAS 39 por uma abordagem de perda de crédito esperada para o futuro (“ECL”). 
Para as contas a receber, devido à natureza dos recebíveis do Grupo, que são garantidos 
pelo marco regulatório de transmissão, não são constituídas provisões para perdas com 
créditos. A nova abordagem de impairment da IFRS 9 não teve impacto significativo para 
a Companhia no exercício findo em 31/12/2018. ▪ Hedge accounting – As alterações 
introduzidas pelo IFRS 9, relativas à contabilidade de hedge, atualmente não têm im-
pacto, pois o Grupo não possui operações de hedge. 2.18. Normas e interpretações 
novas e revisadas e ainda não adotadas. IFRS 16 Arrendamento Mercantil. Esta 
norma foi finalizada e publicada em janeiro de 2016 com a data de início de vigência 
obrigatória de 01/01/2019. A distinção entre arrendamentos mercantis operacionais e 
arrendamentos financeiros consagrados nos atuais requisitos contábeis (IAS 17) é elimi-
nada, com a intenção de que ser transferido para a demonstração da posição financeira 
como obrigações financeiras e ativos de ‘direito de uso’. O Grupo vem avaliando o im-
pacto potencial desta norma em suas demonstrações financeiras. IFRIC 23 Incerteza 
sobre o tratamento dos tributos sobre a renda. Essa interpretação foi finalizada 
e publicada em junho de 2017 com uma data de implementação obrigatória, sujeita 
ao endosso da UE, a partir de 01/01/2019. A Interpretação esclarece como aplicar os 
requisitos de reconhecimento e mensuração da IAS 12 quando houver incerteza sobre o 
imposto de renda tratamentos. Em particular, a Interpretação aborda se os tratamentos 
fiscais incertos devem ser considerados separadamente ou em conjunto com um ou 
mais outros tratamentos tributários incertos e aborda as premissas que uma entidade 
faz sobre quão provável é que uma autoridade tributária aceitará um tratamento fiscal 
incerto. Uma avaliação inicial foi realizada e não se espera que o impacto no lucro e no 
patrimônio líquido do Grupo seja significativo. A Companhia não adotou antecipada-
mente quaisquer normas e interpretações que tenham sido emitidas ou alteradas, mas 
que ainda não estão em vigor para o exercício findo em 31/12/2018. Portanto, não há 
outras normas que ainda não estejam em vigor e que se espera que tenham um impacto 
material sobre a entidade nos períodos de relato atual ou futuro.

 █ 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As principais premissas relativas ao futuro e outras principais fontes de incerteza nas es-
timativas na data do balanço, que apresentam um risco significativo de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício financeiro, 
estão descritas abaixo. O Grupo baseou suas premissas e estimativas nos parâmetros dis-
poníveis quando as demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas. As cir-
cunstâncias e suposições existentes sobre desenvolvimentos futuros, entretanto, podem 
mudar devido a mudanças no mercado ou circunstâncias que estão além do controle do 
Grupo. Tais mudanças são refletidas nas suposições quando elas ocorrem. As estimati-
vas, julgamentos e premissas utilizadas pela Administração da Companhia consideradas 
as mais críticas na elaboração destas demonstrações financeiras estão contempladas a 
seguir: 3.1. Ativo contratual da concessão. No contrato de concessão da Companhia 
estão presentes duas obrigações de desempenho claramente identificáveis: i) a obrigação 
de constituição da infraestrutura que será objeto da concessão por 30 anos, ou pelo seu 
aprimoramento ao longo da concessão e ii) obrigação de operar e manter a infraestrutu-
ra construída disponível para o Sistema Interligado Nacional – SIN. O ativo contratual se 
origina na medida em que a concessionária satisfaz a primeira obrigação, sendo a receita 
reconhecida ao longo do tempo desta constituição, porém o recebimento do fluxo de 
caixa está condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de operação e manu-
tenção. Assim a Companhia faz jus a Receita de Construção durante a fase de constru-
ção do projeto, mas só fará jus ao fluxo de caixa contratado após a entrada em operação 
comercial do empreendimento. O valor do ativo contratual das concessionárias de trans-
missão de energia é formado por meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. 
O fluxo de caixa futuro é estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as 
premissas de sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos 
de caixa são definidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação 
que as concessionárias recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos 
usuários. Estes recebimentos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de trans-
missão e eventuais investimentos não amortizados (bens reversíveis) geram o direito de 
indenização do Poder Concedente ao final do contrato de concessão. As premissas uti-
lizadas pela Companhia para determinação do ativo contratual da concessão são as se-
guintes: * Ativo contratual indenizável - a Companhia reconhece o valor residual dos 
ativos de transmissão ainda não amortizados, como ativo contratual, determinado com 
base nas taxas de depreciação aprovadas pela ANEEL, tendo como base o valor contábil.  
* Ativo contratual amortizável pela RAP – as adições decorrentes das ampliações,
reforços ou melhorias da infraestrutura de transmissão são registradas como ativo con-
tratual. * Remuneração do ativo contratual – a Companhia reconhece em suas de-
monstrações financeiras, a título de receita operacional, valor de remuneração calculado 
pela taxa de desconto que melhor representa a estimativa da Companhia para a remu-
neração financeira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os 
riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente financeiro 
do ativo contratual é estabelecida na data do início do contrato de concessão. Quando o
Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia tem direito a receber, a 
quantia escriturada do ativo contratual é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo 
o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. Determinação das recei-
tas de infraestrutura - Quando a concessionária presta serviços de implementação da
infraestrutura, é reconhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos 
custos relativos aos serviços de implementação da infraestrutura prestados levando em 
consideração que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de im-
plementação da infraestrutura e encargos. * Receita de operação e manutenção - a
Companhia reconhece em suas demonstrações financeiras receita de operação e ma-
nutenção (O&M) pelo valor justo, tendo como um dos parâmetros os valores estimados 
pelo Poder Concedente e os respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. 
3.2. Provisões para riscos tributários, trabalhistas e cíveis. A Companhia é parte
de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas

as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída 
de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável 
possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recen-
tes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta altera-
ções nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções 
fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões 
de tribunais.

 █ 4. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Recursos em conta corrente 94 - 8.446 -
Certificados de depósitos
 bancários (CDB) (*) 29.760 - 51.738 -

29.854 - 60.184 -
(*) Referem-se a aplicações financeiras indexadas pelo CDI, de alta liquidez, prontamen-
te conversíveis em montante conhecido de caixa, com compromisso de recompra pelas 
instituições financeiras, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

 █ 5. Contas a receber
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Concessionárias e permissionárias - - 9.066 -
Partes relacionadas (Nota 21.a) 820 - 419 -

820 - 9.485 -
As contas a receber relacionadas a concessionárias e permissionárias não são remunera-
das e geralmente são de 15 a 45 dias. Em 31 de dezembro, a análise de envelhecimento 
das contas a receber de clientes é a seguinte:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Vencimento - - 7.920 -
Vencido até 90 dias 820 234
Vencido há mais de 90 dias - - 1.331 -

820 - 9.485 -
A Administração entende que não é necessário o reconhecimento de provisão para cré-
ditos de liquidação duvidosa em relação às suas Contas a receber, pois o CUST celebrado 
entre a Companhia e o ONS garante o recebimento dos valores devidos pelos usuários 
pelos serviços prestados por meio do Contrato de Constituição de Garantia – CCG e da 
Carta de Fiança Bancária - CFB.

 █ 6. Tributos a recuperar
Controladora Consolidado

Circulante 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Programa de Integração Social
 - PIS e Contribuição para
financiamento  da Seguridade
Social – COFINS (i) - - 4.590 -

Imposto de renda corporativo (ii) 29 - 7.339 -
Outros tributos a recuperar - - 545 -

29 - 12.474 -
Não-circulante
Imposto de renda retido na fonte 
(iii) - - 8.311 -

- - 8.311 -
(i) Refere-se substancialmente a créditos de PIS e COFINS que resultam da purificação de
máquinas e equipamentos durante a construção da linha de transmissão, calculados a 
uma taxa de 1,65% e 7,6%, respectivamente. (ii) Refere-se, principalmente, aos recolhi-
mentos antecipados de imposto de renda e contribuição social de exercícios anteriores. 
A parcela reconhecida como ativo não circulante refere-se aos créditos tributários que
serão utilizados em 12 meses. (iii) Refere-se principalmente a imposto retido na fonte
sobre juros de aplicações financeiras.

 █ 7. Ativo contratual da concessão
Abaixo está a movimentação dos ativos contratuais
do Grupo em 2018: Consolidado
Saldo em 31/12/2017 -
Quantia escriturada de subsidiárias 730.445
Ajustes de valor justo (i) (340.975)
Remuneração dos ativos contratuais (Nota 18) 69.925
Amortização dos ativos contratuais (62.059)
Saldo em 31/12/2018 397.336
Circulante 60.313
Não-circulante 337.023
(i) Refere-se ao valor justo do ativo contratual no contexto da combinação de negócios. 
Contrato de concessão de serviços. A seguir estão descritas as principais características
do Contrato de Concessão do serviço público de transmissão para construção, operação
e manutenção das instalações de transmissão (Nota 1): ▪ Receita Anual Permitida - RAP
- A prestação do serviço público de transmissão dar-se-á mediante o pagamento à trans-
missora da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação comer-
cial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo Índice de Preço 
ao Consumidor Amplo - IPCA. ▪ Faturamento da receita de operação, manutenção e
construção - Pela disponibilização das instalações de transmissão para operação comer-
cial, a transmissora terá direito, ao faturamento anual de operação, manutenção e cons-
trução, reajustado e revisado anualmente. ▪ Parcela variável - A receita de operação,
manutenção e construção estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, 
refletindo a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme meto-
dologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão - CPST. A parcela 
referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5% da RAP 
de operação, manutenção e construção da transmissora, relativa ao exercício contínuo de 
12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponibilidade, inclusive este mês. Caso 
seja ultrapassado o limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de mul-
ta, aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução nº318/98, no valor máximo por infração 
incorrida de 2% do valor do faturamento anual de operação, manutenção e construção 
dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração. ▪ Ativo financeiro in-
denizável - Extinção da concessão e Reversão de Bens Vinculados ao Serviço Público de 
Energia Elétrica - o advento do termo final do contrato de concessão determina, de pleno 
direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar 
o referido contrato até a assunção de uma nova transmissora. A extinção da concessão 
determinará de pleno direito, a reversão, ao Poder Concedente dos bens vinculados ao 
serviço, procedendo-se aos levantamentos e às avaliações, bem como à determinação do 
montante da indenização devida à transmissora, observados os valores e as datas de sua 
incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos bens reversíveis será aquele 
resultante de inventário realizado pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, 
e seu pagamento será realizado com os recursos da Reserva Global de Reversão - RGR, na 
forma do artigo 33 do Decreto nº 41.019/57, Regulamento dos Serviços de Energia Elétri-
ca, e do artigo 4º da Lei nº 5.655/71, alterado pelo artigo 9º da Lei n° 8.631/93, depois de 
finalizado o processo administrativo e esgotados todos os prazos e instâncias de recursos, 
em uma parcela, corrigida monetariamente até a data de pagamento. A Companhia não 
é obrigada a remunerar o Poder Concedente pela concessão da linha de transmissão de 
energia por meio de investimentos adicionais quando da reversão dos bens vinculados ao 
serviço público de energia elétrica. A administração entende que a melhor estimativa para 
o valor de indenização é o valor residual do ativo imobilizado. ▪ Renovação ou rescisão
- A critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do serviço
público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por no máximo, igual exercício,
de acordo com o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei n° 9.074/95, mediante
requerimento da transmissora. A eventual prorrogação do prazo da concessão estará
subordinada ao interesse público e à revisão das condições estipuladas no contrato de
concessão. ▪ Aspectos ambientais - A transmissora deverá construir, operar e manter as
instalações de transmissão, observando a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, 
adotando todas as providências necessárias com o órgão responsável para obtenção de 
licenciamentos, por sua conta e risco, e cumprir todas as suas exigências. Independente-
mente de outras exigências do órgão licenciador ambiental, a transmissora deverá imple-
mentar medidas compensatórias, na forma prescrita no artigo 36 da Lei n° 9.985/00, que 
trata de “reparação de danos ambientais causados pela destruição de florestas e outros 
ecossistemas”, a serem detalhadas na apresentação do Projeto Básico Ambiental, de sua 
responsabilidade, junto ao órgão competente, submetendo-se, ainda, às exigências dos 
órgãos ambientais dos Estados onde serão implantadas as linhas de transmissão. ▪ Des-
cumprimento de penalidades - Nos casos de descumprimento das penalidades impos-
tas por infração, ou notificação ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, 
para regularizar a prestação de serviços, poderá ser decretada a caducidade da concessão, 
na forma estabelecida na lei e no contrato de concessão, sem prejuízo da apuração das 
responsabilidades da transmissora perante o Poder Concedente, a ANEEL e os usuários 
e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade,
poderá a ANEEL propor a desapropriação do bloco de ações de controle da transmissora 
e levá-lo a leilão público. O valor mínimo definido para o leilão será o montante líquido da
indenização que seria devida no caso da caducidade. Aos controladores será transferido 
do montante apurado, o valor equivalente às suas respectivas participações. ▪ Estrutura
da RAP - A empresa proprietária da linha de transmissão de energia é remunerada pela
disponibilidade de suas instalações de transmissão, que fazem parte da Rede Básica e da 
Rede Básica de Fronteira, e não estão vinculadas à carga de energia elétrica transmitida, 
mas valor homologado pela ANEEL ao outorgar o contrato de concessão.

 █ 8. Depósitos vinculado
Correspondem a aplicações financeiras utilizadas como garantia pela Companhia e suas 
controladas para empréstimos e financiamentos com terceiros e não estão prontamente 
disponíveis para resgate (Nota 12).

 █ 9. Combinações de negócios e aquisição de participações não-controladoras

Valor de livro 
em 30/05/2018

Provisões para 
contingências

Ajustes a 
valor justo

Ativo de imposto 
diferido

Total de ajustes a 
valor presente

Valor justo em 
30/05/2018 Valor pago

Ativo  
contingente

Ganho de aquisição 
(Barganha de compra)

SPE’s 1.901.874 (60.530) (581.614) 218.330 (423.814) 1.478.060 490.516 22.397 1.009.941

diferido será realizado quando o ativo for realizado ou se o investimento for vendido 
pela empresa controladora. Ativo contingente: Conforme acordado entre os antigos 
proprietários e a Companhia, o direito de receber dividendos declarados pela aquisição 
de R$ 22.397 foi transferido para o adquirente como parte da combinação de negócios 
/ aquisição de participação.

 █ 10. Investimentos
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Investimento em subsidiárias 329.016 - - -
Investimento em joint ventures 1,212.058 - 1.212.058 -

1.541.074 - 1.212.058 -
10.1. Informações sobre investimentos em 31/12/2018

ATE IV ATE V ATE VI ATE VII
ATE 
VIII MTE NBTE

Patrimônio
 líquido 186.285 148.225 161.478 102.571 76.105 910.033 1.789.441
Renda líquida/
(prejuízo) (3.249) 6.760 8.211 7.849 5.496 100.703 136.781
Porcentagem
 de participação 76.4% 100.0% 100.0% 100.0% 50.0% 50.5% 51.0%

Classificação
Subsidi-

ária
Subsidi-

ária
Subsidi-

ária
Subsidi-

ária
Joint 

venture
Joint 

venture
Joint 

venture

Resultados das combinações de negócios: Nas aquisições de combinações de ne-
gócios realizadas pela Companhia de acordo com o IFRS 3 (R) - Combinação de Negó-
cios, foi registrado ganho no montante de R$1.009.941, reconhecido na controladora 
e na demonstração consolidada do resultado obtido na combinação de negócios na 
demonstração do resultado do exercício. Provisão para contingências: A Companhia 
reconheceu o montante de R$60.530, provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributá-
rios, com prognósticos de perdas possíveis e a valor justo dos passivos contingentes as-
sumidos na contabilização inicial da combinação de negócios. Determinação do valor 
justo: Para fins contábeis, de acordo com as normas contábeis que consideram a essên-
cia econômica da transação, a Companhia passou a avaliar os ativos das investidas ao 
valor justo na aquisição do investimento. Como resultado, e de acordo com o IFRS 3 (R), 
os ativos e passivos líquidos das empresas foram mensurados pelo valor justo e alocados 
de acordo com o laudo de avaliação elaborado, o que gerou o registro de: (a) um ajuste 
no ativo contratual no valor de R$581.614; (b) provisão para contingências no montante 
de R$60.530 (provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários); (c) imposto de renda 
e contribuição social diferidos, no passivo não circulante, no montante de R$218.330. 
Os impostos (ativos) diferidos foram registrados sobre a diferença entre o superávit dos 
ativos identificáveis adquiridos e os respectivos valores contábeis (valor contábil), uma 
vez que as bases fiscais desses ativos não foram afetadas pela combinação de negócios 
e, portanto, geraram diferenças temporárias. Esses impostos diferidos foram registrados 
usando uma taxa de 34% sobre a mais-valia desses ativos. O valor do imposto de renda
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 █ 21. Transações com partes relacionadas
a) Transações

31/12/2018
Controladora Consolidado

Circulante Dividendos (i) Contas a receber (ii) Dividendos (i) Contas a receber (ii)
ATE IV - 133 - -
ATE V 897 98 - -
ATE VI 1.854 104 - -
ATE VII 1.864 66 - -
ATE VIII 454 319 454 319
MTE - 50 - 50
NBTE 16.226 50 16.226 50

21.295 820 16.680 419
(i) Refere-se principalmente a dividendos propostos relacionados ao lucro líquido de 2018 
que serão pagos até o final do ano de 2019. (ii) Refere-se a diversos reembolsos de des-
pesas. b) Pessoal-chave da administração do Grupo. O pessoal-chave da Administração 
inclui os diretores. A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da Administração, 
por seus serviços, está apresentada a seguir: 31/12/2018
Taxas de gerenciamento 1.341
Encargos sociais 181
Benefícios 419

1.941
 █ 22. Instrumentos financeiros

22.1. Gerenciamento de riscos. As atividades exercidas pela Companhia estão expos-
tas a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial, risco de taxa 
de juros e risco de inflação), risco de crédito e risco de liquidez. O Modelo de Gestão de 
Risco da Companhia busca minimizar potenciais efeitos adversos no seu desempenho 
financeiro. As normas internas de gestão proporcionam políticas escritas para a gestão 
de risco, assim como para as áreas concretas como risco cambial, risco de crédito, risco 
de taxa de juros, risco de liquidez, emprego de instrumentos de cobertura e derivativos. 
Os principais riscos financeiros identificados no processo de gerenciamento de riscos 
são: a) Riscos de mercado. É o risco de alterações em variáveis de mercado, tais como, 
inflação e taxas de juros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar 
e controlar as exposições aos riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao 
mesmo tempo otimizar o retorno. ▪ Risco de taxa de juros – Este risco surge principal-
mente dos passivos financeiros com taxas de juros variáveis. Em 31/12/2018, as princi-
pais obrigações financeiras do Grupo eram as seguintes: Consolidado
Empréstimos e financiamentos – TJLP 103.789
▪ Risco de inflação - A receita da Companhia atuando no segmento de transmissão é
atualizada anualmente por índices de inflação. Em caso de deflação, a concessionária terá 
suas receitas reduzidas. Em caso de repentino aumento da inflação a concessionária po-
deria não ter as suas receitas ajustadas tempestivamente e com isso incorrer em impactos 
nos resultados. b) Riscos de crédito. É o risco de incorrer em perdas decorrentes do não 
cumprimento de obrigações contratuais por parte de terceiros. Neste sentido, as principais 
exposições ao risco de crédito na data das demonstrações financeiras estão relacionadas 
a seguir: ▪ Caixa e equivalentes de caixa – Nota 4. Para controlar o risco de crédito 
do caixa e equivalentes de caixa, a Companhia possui critérios que estabelecem que as 
contrapartes devam ser sempre instituições financeiras de 1ª linha e dívida pública de alto 
nível de qualificação de crédito assim como política estabelecida de limites máximos a 
investir ou contratar com revisão periódica dos mesmos. ▪ Contas a receber - Nota 5. A 
Administração entende que não há risco de crédito em relação aos seus Contas a receber, 
pois o Contrato de Uso Sistema de Transmissão - CUST, celebrado entre a Companhia 
e o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, garante o recebimento dos valores 
devidos pelos usuários pelos serviços prestados por meio do Contrato de Constituição 
de Garantia – CCG e da Carta de Fiança Bancária - CFB. As principais vantagens desses 
mecanismos de proteção são: (i) riscos diluídos, pois todos os usuários pagam a todos os 
transmissores; (ii) as garantias financeiras são fornecidas individualmente pelos usuários; e 
(iii) negociações de pagamento são feitas diretamente entre transmissores e usuários. No 
caso de não pagamento, as controladas, como agentes de transmissão, poderão solicitar 
ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa ao CCG ou 
à CFB. A RAP de uma companhia de transmissão é recebida das companhias que utilizam 
sua infraestrutura por meio de tarifa de uso do sistema de transmissão - TUST. Essa tarifa
resulta do rateio entre os usuários de transmissão de alguns valores específicos; (i) a RAP 
de todas as transmissoras; (ii) os serviços prestados pelo ONS; e (iii) os encargos regu-
latórios. O poder concedente delegou às geradoras, distribuidoras, consumidores livres,
exportadores e importadores o pagamento mensal da RAP, que por ser garantida pelo
arcabouço regulatório de transmissão, constitui-se em direito contratual incondicional de 
receber caixa ou outro ativo financeiro e deste modo o risco de crédito é baixo. a) Riscos 
de liquidez. É o risco da Companhia encontrar dificuldades em cumprir com as obriga-
ções associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista 
ou com outro ativo financeiro. A política de liquidez e de financiamento da Companhia
tem como objetivo assegurar a disponibilidade de recursos suficientes para cumprir com 
seus compromissos financeiros. Os prazos de liquidação dos passivos financeiros não de-
rivativos, como empréstimos e financiamentos, estão divulgados na Nota 11. Os saldos
relacionados a fornecedores, reconhecidos pela Companhia como passivo financeiro não 
derivativo, possuem prazo de liquidação para os próximos 12 meses. A Companhia tem 
empréstimos e financiamentos bancários que contêm cláusulas restritivas. O não cumpri-
mento destas cláusulas restritivas pode exigir que a Companhia liquide tais compromissos 
antes da data indicada na tabela de fluxo de pagamentos. As tabelas a seguir mostram em 
detalhes o prazo de vencimento dos principais instrumentos financeiros não derivativos
detidos pela Companhia: Consolidado

Até 3 
meses

3 Meses  
a 1 ano

De 1 a  
5 anos

Após 
5 anos Total

Contas a pagar 2.492 1.556 - - 4.048
Empréstimos e financiamentos 5.879 13.626 84.284 - 103.789

9.926 13.627 84.284 - 107.837
22.2. Análise de sensibilidade dos principais instrumentos financeiros. a) Taxa de 
juros variável. A tabela de sensibilidade a seguir demonstra os impactos nos empréstimos, 
financiamentos e debêntures que seriam gerados por mudanças nas variáveis de riscos 
indexados à Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP e às quais a Companhia estará exposta 
para 31/12/2019. A Administração entende que o cenário provável em 31/12/2019 para
a TJLP é de 7,0% conforme expectativa de mercado. Valor exposto  

31/12/2018
Cenário 

provável
Empréstimos e financiamentos – TJLP 103,789 111,054
Efeito esperado no resultado do exercício e
 no patrimônio liquido 7,265
Fonte: A TJLP utilizada foi a fixada pelo Conselho Monetário Nacional – CMN. 
22.3. Classificação dos instrumentos financeiros.

Controladora
31/12/2018 31/12/2017

Ativo financeiro Nota
Custo  

amortizado VFPL
Empréstimos 

e recebíveis VFPL
Caixa e equivalentes de caixa 4 - 29.854 - -
Contas a receber 5 820 - - -

820 29.854 - -
Passivo financeiro
Contas a pagar 11 134 - - -
Empréstimos e financiamentos 13 - - - -

134 - - -
Consolidado

31/12/2018 31/12/2017

Ativo financeiro Nota
Custo  

amortizado VFPL
Empréstimos 

e recebíveis VFPL
Caixa e equivalentes de caixa 4 - 60.184 - -
Contas a receber 5 9.485 - - -
Depósitos vinculados 8 - 8.365 - -

9.485 68.549 - -
Passivo financeiro
Contas a pagar 11 4.048 - - -
Empréstimos e financiamentos 12 103.789 - - -

107.837 - - -
22.4. Estimativa de valor justo. O Grupo aplica a IFRS 7 para instrumentos financeiros 
mensurados na demonstração da posição financeira ao valor justo, o que requer divulga-
ção das mensurações do valor justo na seguinte hierarquia: ▪ Nível 1 - Preços cotados (não 
ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e similares. ▪ Nível 2 - Outras infor-
mações disponíveis, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1, que são observáveis para 
o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços).
▪ Nível 3 - Premissas para ativos ou passivos que não são baseadas em dados de mercado 
(dados não observáveis). O Grupo não faz investimentos de natureza especulativa, em
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os instrumentos financeiros mensurados 
pelo valor justo do Grupo, descritos na Nota 23.3, são alocados no Nível 2. A Administra-
ção do Grupo entende que os valores justos de seus ativos financeiros estão próximos do 
seu valor contábil. 22.5. Gerenciamento de capital. Os objetivos do Grupo ao adminis-
trar seu capital são os de salvaguardar a continuidade do Grupo, a fim de oferecer retorno 
aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura 
de capital ideal. A Administração monitora os retornos sobre capital que o Grupo define 
como resultados de atividades operacionais divididos pelo patrimônio total. A Administra-
ção também monitora o nível de dividendos a ser distribuído aos acionistas. 22.6. Geren-
ciamento de riscos operacionais. É o risco de perdas diretas ou indiretas decorrentes de 
uma variedade de causas associadas aos processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura 
do Grupo e fatores externos, exceto para riscos de crédito, de mercado e de liquidez,
como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões de comporta-
mento de negócios geralmente aceitos: ▪ Riscos regulatórios - Ampla legislação e regu-
lamentação governamental emitida pelos seguintes órgãos: MME, ANEEL e ONS. ▪ Risco
de seguro - Contratação de seguro operacional e seguro de responsabilidade civil para 
suas subestações. Apesar da adoção de critérios para a contratação de seguros de risco 
operacional e de responsabilidade civil para uso de práticas adotadas por outras empresas 
representativas do setor, os danos às linhas de transmissão contra perdas por incêndios, 
raios, explosões, curtos-circuitos e interrupções de energia não são cobertos por esse
seguro, o que poderia implicar custos e investimentos adicionais significativos. ▪ Risco
de interrupção de serviço - No caso de interrupção do serviço, o Grupo estará sujeito à 
redução de suas receitas através da aplicação de penalidades, dependendo do tipo, nível e 
duração da indisponibilidade dos serviços, de acordo com as regras estabelecidas pelo ór-
gão regulador. No caso de desligamentos prolongados, os efeitos podem ser relevantes. 
▪ Risco de Litígios - O Grupo é parte em diversos processos judiciais e administrativos, os 
quais são monitorados por seus assessores jurídicos. O Grupo analisa periodicamente as 
informações fornecidas por seus assessores jurídicos para concluir sobre a probabilidade 
de sucesso eventual das causas, evitando a ocorrência de perdas financeiras e danos à 
sua reputação e buscar rentabilidade. A Alta Administração é responsável pelo desenvol-
vimento e implementação de controles para mitigar os riscos operacionais: (i) requisitos 
para adequada segregação de funções, incluindo a autorização independente de opera-
ções; (ii) requisitos para reconciliação e monitoramento de operações; (iii) cumprimento 
de exigências regulatórias e legais; (iv) documentação de controles e procedimentos; (v) 
requisitos para a avaliação periódica dos riscos operacionais enfrentados e a adequação 
dos controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados; (vi) requisitos para re-
portar perdas operacionais e propostas de ações corretivas; (vii) desenvolvimento de pla-
nos de contingência; (viii) treinamento e desenvolvimento profissional; (ix) padrões éticos 
e comerciais; e (x) mitigação de risco, incluindo seguro, quando eficaz.

 █ 23. Questões ambientais
A política ambiental nacional determina que o regular funcionamento de atividades 
consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou que, em qualquer caso, causem 
degradação ambiental, está condicionado ao prévio licenciamento ambiental. As inves-
tidas, de acordo com as exigências legais vigentes, buscam assistência completa, todos 
os comandos necessários para a perfeita execução do objeto de sua concessão, obtendo 
todas as licenças ambientais necessárias para conduzir as atividades de instalação, ope-

10.2. Mudanças em investimentos Controladora
ATE IV ATE V ATE VI ATE VII ATE VIII MTE NBTE Total

Saldo em 31/12/2017 - - - - - - - -
Aquisição (Nota 1.1) 141.113 144.355 159.858 99.398 37.162 428.621 891.366 1.901.874
Resultados de patrimônio líquido 1.266 4.767 3.474 5.036 891 30.946 37.475 83.855
Dividendos - (897) (1.854) (1.864) - - (16.226) (20.841)
Ajustes de valor justo (61.204) (56.184) (74.472) (33.777) (3.294) (22.900) (171.983) (423.814)
Saldo em 31/12/2018 81.175 92.041 87.006 68.793 34.759 436.667 740.632 1.541.074

Consolidado
ATE VIII MTE NBTE Total

Saldo em 31/12/2017 - - - -
Aquisição (Nota 1.1) 37.162 428.621 891.366 1.357.149
Resultados de patrimônio líquido 891 30.946 37.475 69.312
Dividendos - - (16.226) (16.226)
Ajustes de valor justo (3.294) (22.900) (171.983) (198.177)
Saldo em 31/12/2018 34.759 436.667 740.632 1.212.058
10.3. Informações sobre Subsidiárias e joint ventures. As informações financeiras de acordo com as demonstrações financeiras estatutárias das controladas e joint ventures 
são as seguintes:
Resumo do balanço patrimonial ATE IV ATE V ATE VI ATE VII ATE VIII MTE NBTE
Caixa e equivalentes de caixa 7.892 11.958 5.538 4.942 7.095 76.414 138.473
Contas a receber 2.597 2.222 2.471 1.776 851 21.190 38.338
Ativo contratual da concessão 16.854 14.724 18.012 10.723 5.689 159.498 275.291
Outros ativos circulantes 5.689 4.276 3.664 1.332 1.132 19.561 11.362
Total dos ativos circulantes 33.032 33.180 29.685 18.750 14.767 276.663 463.464
Ativo financeiro da concessão 199.253 161.896 201.192 115.657 67.522 1.398.106 2.900.409
Outros ativos não-circulantes 23.586 4.782 6.436 4.283 3.801 262.632 57.153
Total dos ativos não-circulantes 222.839 166.678 207.628 119.940 71.323 1.660.738 2.957.562
Contas a pagar (917) (642) (776) (1.579) (271) (36.470) (18.630)
Empréstimos e debêntures (5.948) (5.208) (5.124) (3.225) - (81.185) (111.229)
Outros passivos circulantes (3.254) (3.214) (4.819) (3.828) (3.179) (62.545) (108.342)
Total dos passivos circulantes (10.119) (9.064) (10.719) (8.632) (3.450) (180.200) (238.201)
Empréstimos e debêntures (23.416) (20.504) (27.664) (12.700) - (629.801) (989.067)
Outros ativos não-circulantes (36.051) (22.065) (37.452) (14.787) (6.535) (217.366) (404.317)
Total dos passivos não-circulantes (59.467) (42.569) (65.116) (27.487) (6.535) (847.167) (1.393.384)
Patrimônio líquido 186.285 148.225 161.478 102.594 76.105 910.034 1.789.441
Participação do Grupo no capital 76.4% 100% 100% 100% 50% 50.5% 51%
Valor contábil do patrimônio líquido do Grupo 142.322 148.225 161.478 102.594 38.053 459.567 912.615

Resumo da demonstração do resultado
ATE IV ATE V ATE VI ATE VII ATE VIII MTE NBTE

Receita líquida 21,574 17.259 21.269 14.553 9.578 214.015 346.135
Custo dos serviços (3.170) (2.783) (1.981) (1.537) (1.156) (22.814) (38.454)
Outros lucros
 operacionais - - - 138 - 13.438 3.074
Despesas
 Administrativas (20.676) (3.816) (3.784) (2.114) (605) (3.726) (5.492)
Lucro financeiro 
(custos) líquido (2.683) (2.139) (3.100) (1.308) 281 (62.877) (107.292)
Imposto de renda 1.706 (1.761) (4.193) (1.883) (2.602) (37.333) (61.190)
Lucro para o
 exercício (3.249) 6.760 8.211 7.849 5.496 100.703 136.781
Resultados de
 patrimônio
  líquido(*) (2.482) 6.760 8.211 7.849 2.748 50.855 69.758
(*) Para os resultados de Patrimônio líquido (Nota 10.2), somente os Lucros e Prejuízos 
de junho a dezembro de 2018 foram considerados desde que as joint ventures foram 
adquiridas pela Seville em 30/05/2018.

 █ 11. Contas a pagar
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Serviços 134 - 4.048 -
Partes relacionadas - 1 - 1

134 1 4.048 1
 █ 12. Empréstimos e financiamentos

12.1. Composição. Os empréstimos e financiamentos são detalhados como a seguir:
Consolidado 
31/12/2018

Agente 
financeiro Modalidade

Taxa de 
juros

Venci- 
mento

Valor 
libe- 
rado

Circu-
lante

Não-
-circu-
lante Total

BNDES
Financiamento 

de projetos
CDI + 

2.49% a.a. 15/12/2023 270,826 19.505 84.284103.789
19.505 84.284103.789

Vencimento dos empréstimos e financiamentos. Os fluxos futuros de pagamento da 
dívida (principal) são como a seguir:

2020 2021 2022 2023 Total
BNDES 18.098 18.098 18.098 29.990 84.284
12.2.  Convenções. As principais convenções referentes a empréstimos e financiamen-
tos estão descritas abaixo: ▪ Manter uma conta de reserva (conta aberta no Citibank 
como conta centralizadora) pelo menos 3 serviços de dívida e 3 meses de pagamento 
de contrato de O & M; ▪ Em caso de mudança do fornecedor responsável pela operação 
das linhas de transmissão de energia elétrica, o Beneficiário deverá submeter Contrato 
de O&M ao BNDES, em termos satisfatórios ao BNDES, firmado com empresa de reco-
nhecida capacidade técnica; ▪ Apresentar um balancete de meio ano ou a demonstração 
financeira anual da posição financeira; ▪ Manter o Índice de Cobertura da Dívida em no 
mínimo 1,3x (Geração de Caixa / Serviço da Dívida); ▪ Manter o Índice de Ações - Índice 
de Capital mínimo igual ou superior a 48% ou 50% do investimento total do projeto, 
dependendo do contrato; ▪ Não distribuição de dividendos sem autorização do BNDES 
“se” dividendos ou pagamento de juros sobre o capital próprio cujo valor, individual 
ou conjunto, exceder o dividendo mínimo obrigatório de 25%; ▪ Não assinar contratos 
com pessoas físicas ou jurídicas de um mesmo grupo econômico com valor superior a 
R$ 500 por ano; ▪ Manter seguro de linhas durante todo o prazo do contrato; ▪ Celebrar 
contratos mútuos com seus acionistas diretos ou indiretos e / ou com pessoas físicas ou 
jurídicas que fazem parte dos Grupos Econômicos aos quais o beneficiário pertença, ou 
reduzir seu capital até que todas as obrigações assumidas no contrato sejam liquidadas, 
somente mediante Aprovação do BNDES. A Administração avaliou suas convenções e 
concluiu que elas estão sendo atendidas até 31/12/2018. 12.3. Garantias

Entida-
des

Agente 
financeiro

Garantia 
corporativa

Penhor 
de ações

Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios emergentes da 

Concessão
ATE IV BNDES X X
ATE V BNDES X X
ATE VI BNDES X X X
ATE VII BNDES X X
 █ 13. Provisões

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Ambientais - - 1.984 -
Custos fundiários - - 23.587 -
Contingências - - 6.764 -

- - 32.335 -
Circulante - - 1.984 -
Não-circulante - - 30.351 -

- - 32.335 -
Provisões ambientais. Referem-se a provisão de contratação de serviços para atendi-
mento às condicionantes do licenciamento ambiental. Entre os principais destacam-se 
programas de fauna, educação ambiental, comunicação social, diagnóstico sócio am-
biental, gestão ambiental, reposição florestal, compensação ambiental, dentre outros.
Fundiário. Correspondem aos valores relacionados à liberação de faixa de servidão da li-
nha de transmissão (indenizações, perícias, processos judiciais, dentre outros). Provisão 
para contingências. Referem-se, principalmente, a ações de indenização e rescisão de 
contrato de prestação de serviços apresentadas por um fornecedor específico contra a 
ATE VI relacionadas a responsabilidade e inadimplência contratual. As provisões para 
perdas resultantes de ações judiciais são estimadas e atualizadas pelo Grupo, com base 
em análise dos consultores jurídicos do Grupo. a) Movimentação das provisões. As mu-
danças nas provisões são como a seguir:

Ambiental Fundiário Contingências Total
Saldo em 31/12/2017 - - - -
Quantia escriturada 2.247 8.843 6.764 17.854
Adições 312 20.254 - 20.566
Baixa / pagamentos (575) (5.510) - (6.085)
Saldo em 31/12/2018 1.984 23.587 6.764 32.335
b) Passivos contingentes. O Grupo possui ações que envolvem risco de perda classificada 
como possível, com base na avaliação de seus assessores jurídicos externos, para os quais 
não há provisão contabilizada em 31/12/2018, de acordo com o IAS 37 - Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Consolidado 31/12/2018
Processos cíveis (i) 2.043
Processos tributários (ii) 1.926

3.969
(i) Referem-se, principalmente, a ações de cobrança e indenizações interpostas por for-
necedores, em que se reivindica o pagamento dos danos sofridos em contrato firmado 
pelas partes em decorrência de quebra de contrato e cobrança de valores mobiliários, en-
tre outros. (ii) Processos tributários são basicamente compostos por execução fiscal para 
cobrança de dívidas consubstanciadas em certificados de débitos ativos. c) Depósitos ju-
diciais. Além das provisões e passivos contingentes, o Grupo é obrigado, por lei, a efetuar
depósitos judiciais para garantir um possível resultado adverso de certas ações judiciais. 
Esses depósitos judiciais são atualizados monetariamente e reportados como ativos não 
circulantes até que ocorra uma decisão judicial para sacar o depósito. e) Garantias legais
Entidade Emissor Apólice Validade Quantia assegurada

ATE IV Potencial
40-0775-23-

0115233
Fev/2018 a 

Fev/2021 1.765
A oferta de garantia pela Companhia é uma condição legal para o uso de certas ferra-
mentas legais adotadas em determinadas circunstâncias. Isso não significa uma anteci-
pação de pagamento, nem reconhecimento de qualquer condenação.

 █ 14. Encargos setoriais
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Reserva global de reversão – RGR - - 120 -
Pesquisa e Desenvolvimento - - 3.023 -
Fiscalização dos serviços
 de energia elétrica - FEE - - 21 -

- - 3.164 -
Reserva Global de Reversão (”RGR”) . A contribuição para a formação da RGR é de 
responsabilidade das Empresas Concessionárias do Serviço Público de Energia Elétrica, 
mediante uma quota denominada Reversão e Encampação de Serviços de Energia Elétri-
ca, de até 2,5% do valor dos investimentos dos concessionários e permissionários, limita-
do a 3% da receita anual. O valor da quota é computado como componente do custo do 
serviço das concessionárias. Pesquisa e Desenvolvimento (“P&D”). As concessionárias 
de energia elétrica estão obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 
1% de sua receita operacional líquida ajustada, em pesquisa e desenvolvimento do setor 
elétrico, nos termos da Lei nº 9.991, de 24/07/2000. Os recursos do P&D têm a finalidade 
de custear os estudos e pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, 

bem como os de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais 
hidrelétricos. Atendendo determinação dos citados dispositivos legais, em contrapartida 
aos lançamentos registrados no passivo, as concessionárias contabilizam no resultado, 
em pesquisa e desenvolvimento, como dedução da receita operacional. Taxa de fisca-
lização de serviços de energia elétrica (“TFSEE”). A Taxa de Fiscalização de Serviços 
de Energia Elétrica – TFSEE foi criada, pela Lei 9.427, de 26/12/1996, e regulamentada 
pelo Decreto 2.410, de 28/11/1997, com a finalidade de constituir a receita da Agência 
Nacional de Energia Elétrica cobertura das suas despesas administrativas e operacionais. A 
TFSEE equivale a 0,5% do valor econômico agregado pelo concessionário, permissionário 
ou autorizado, inclusive no caso de produção independente e auto-produção, na explo-
ração de serviços e instalações de energia elétrica. A TFSEE é devida desde 01/01/1997, 
sendo fixada anualmente pela ANEEL e paga em doze cotas mensais.

 █ 15. Imposto de renda e contribuição social
 a) Imposto de renda diferido apresentado no balance patrimonial

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Imposto de renda diferido - Ativo (i) - - 116.239 -
Imposto de renda diferido -
 Passivo (ii) (261.533) - (291.422) -

(261.533) - (175.183) -
(i) Refere-se ao imposto de renda diferido sobre os ajustes de valor justo gerados pelo
processo de combinação de negócios (Nota 9). (ii) Refere-se principalmente ao imposto 
de renda diferido na compra vantajosa (Nota 9). b) Reconciliação de imposto de renda e 
contribuição social. O valor total apresentado como imposto de renda na demonstração 
do resultado é conciliado à taxa estabelecida por lei, conforme segue:

31/12/2018
Controladora Consolidado

Lucro antes do imposto de renda
 e contribuição social 1.093.293 1.104.452
Alíquota nominal 34% 34%
Imposto calculado sobre a alíquota nominal (371.720) (375.514)
Patrimônio líquido e outros resultados 28.511 23.566
Dedução do imposto em ajustes de valor justo 81.847 81.847
Outras deduções (171) 2.437
Imposto de renda e contribuição social
 reconhecidos no resultado (261.533) (267.664)
Tributos circulantes - (1.358)
Tributos diferidos (261.533) (266.306)

(261.533) (267.664)
 █ 16. PIS e COFINS diferidos

Correspondem aos efeitos fiscais diferidos do PIS e COFINS na aplicação de procedimen-
tos contábeis relacionados à interpretação técnica IFRIC 15 - Reconhecimento de Receitas

 █ 17. Patrimônio líquido
17.1. Capital social. Em 31/12/2018, o capital social da Companhia é representado por 
500.001.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, distribuído conforme 
abaixo: 31/12/2018 31/12/2017

Acionistas
Ações  

ordinárias %
Ações  

ordinárias %
Seville Fundo de Investimento
 em Participações Multiestratégia 500.000.999 99.99% - -
TPG Delaware 2015-SC V.LLC 1 0% 1.000 100%

500.001.000 100% 1.000 100%
Em 30/01/2018, a Companhia, que até então era uma sociedade limitada, foi trans-
formada em sociedade anônima e o acionista TPG Delaware passou a deter 1.000 
ações ordinárias (1.000 unidades de participação anteriormente). Em 28/02/2018, o 
acionista TPG Delaware transferiu 999 ações ordinárias para o acionista Seville Fun-
do de Investimento em Participações Multiestratégia. Em 29/05/2018, foi aprovado 
aumento de capital de R$ 392.000, com a emissão de 392.000 novas ações ordiná-
rias, integralizadas em 30/05/2018 pelo acionista Seville Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia. Em 03/09/2018, foi aprovado o aumento de capital 
no valor de R$ 108.000, com a emissão de 108.000 novas ações ordinárias, integrali-
zadas em 03/08/2018 pelo acionista Seville Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia. 17.2. Reserva de lucros. a) Reserva legal. Constituída pela desti-
nação de 5% do lucro líquido do exercício social, limitada a 20% do capital social, 
em atendimento à legislação societária brasileira em vigor. b) Reserva de retenção 
de lucros. Refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados. Os 
administradores efetuarão a proposta sobre a destinação deste saldo em Assembleia 
Geral. 17.3. Dividendos. Nos termos do Estatuto Social da Companhia, é garantido 
aos acionistas um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, apurado 
de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. Os administradores propuseram
dividendos como demonstrado a seguir: 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 831.760
Absorção de prejuízos acumulados (2)
Reserva legal (41.588)
Lucro base para determinação do dividendo 790.170
% dividendo mínimo 25%
Dividendos 197.543
Dividendos propostos por cada mil ações – R$ 0.40
17.4. Lucro por ação (EPC). O EPC básico foi calculado com base no número médio pon-
derado de ações ordinárias em circulação durante o período, conforme demonstrado
abaixo: 31/12/2018
Número de ações ordinárias em circulação no início
 do exercício (milhares) 1
Número de ações ordinárias em circulação ao término
 do exercício (milhares) 500.000
Resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro 831.760
Número médio ponderado das ações ordinárias (milhares) no exercício 139.145
Lucro básico por ação 6,0
A Companhia não possui instrumentos conversíveis em ação que devam ser consi-
derados para o cálculo do resultado por ação diluído referente ao exercício findo em 
31/12/2018. Consequentemente, o resultado por ação básico e diluído são iguais.

 █ 18. Receita líquida
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Lucros de operação e manutenção - - 12.287 -
Remuneração do ativo contratual - - 69.925 -
Contrato de conexão de
 transmissão - - 2.499 -
Receita bruta - - 84.711 -
Tributos (PIS e COFINS) - - (7.232) -
Encargos setoriais - - (1.431) -
Outras deduções - - (1.393) -
Deduções - - (10.056) -
Receita líquida - - 74.655 -

 █ 19. Custos e despesas por natureza
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Provisões fundiárias - - 16.594 -
Serviços de terceiros 742 - 16.127 -
Folha de pagamento - - 6.091 -
Seguros - - 328 -
Outros custos / despesas 167 2 1.630 2

909 2 40.770 2
Classificados como:
Custos de serviços prestados - - 9.471 -
Despesas operacionais 909 2 31.299 2

909 2 40.770 2
 █ 20. Resultados Financeiros 

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Rendimentos de aplicações
 financeiras 517 - 2.957 -
Outras receitas - - 126 -
Lucro financeiro 517 - 3.083 -
Juros sobre empréstimos
 e financiamentos - - (9.848) -
Juros e multas (4) - (653) -
Variações monetárias - - (961) -
Tributo sobre operações financeiras (106) - (106) -
Outros custos (1) - (339) -
Custos financeiros (111) - (11.907) -
Custos financeiros líquidos 406 - (8.824) -
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A. - Rio de Janeiro - RJ. 
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Seville Transmission Assessoria em In-
vestimentos S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, 
individual e consolidada, da Companhia em 31/12/2018, 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 com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Stan-
dards 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 “Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes 
em relação à Companhia e suas controladas, 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 e da governança pelas demons-
trações financeiras individuais e consolidadas. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras 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 necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas, 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 go-
vernança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações 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 consoli-
dadas, 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 detecta as eventuais dis-
torções 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 usuá-
rios 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 individuais e 
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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 
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 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 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, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos 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 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 e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das cons-
tatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham 
sido identificadas durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 02/05/2019

ERNST & YOUNG Fernando Alberto S. de Magalhães
Auditores Independentes S.S. Contador
CRC-2SP015199/O-6 CRC-1SP133169/O-0

Diretoria

Conselho de Administração

Contadora

ração e manutenção da linha de transmissão. O conceito de sustentabilidade empresa-
rial, baseado na gestão dos aspectos econômicos, sociais e ambientais, foi adotado e, 
consequentemente, levou ao desenvolvimento de um Sistema de Gestão Ambiental 
- EMS. O SGA foi construído com base em uma política ambiental única, baseada nas
normas ABNT - ISO 14001: 2004 e ABNT - ISO 14031: 2004. O SGA é um processo
participativo e transversal ininterrupto que afeta diversas áreas da Subsidiária. a) Licenças
ambientais. As licenças ambientais emitidas para as investidas até a data de aprovação 
destas demonstrações financeiras intermediárias estão descritas abaixo:

Enti- 
 dades Linha de transmissão

Agência 
ambien-

tal
Licenças am-
bientais (LO)

Data de 
renovação

Venci- 
mento

ATE IV TL 230kv Canoinhas - 
 São Mateus

IBAMA LO 1047/2011(i) 01/09/2011 01/09/2017

ATE IV TL 230kv Curitiba - 
Bateias

IAP LO 21959/2016 15/06/2016 13/05/2020

ATE V TL 230kv Itararé II - Ja-
guariaíva

IBAMA LO 979/2010 (i) 30/11/2010 30/11/2016

ATE V TL 230kv Londrina - 
Maringá

IAP/PR LO 970/09 05/11/2014 05/11/2019

ATE VI TL 230kv Dona Francis-
ca - Santa Maria

FEPAM/
RS

LO 8026/2016 18/11/2016 18/11/2020

ATE VI TL 230kv Campos 
Novos - Videira

FATMA/
SC

LO 11238/2018 21/12/2018 21/12/2020

ATE VII TL 230kv Foz do Iguaçu 
- Cascavel

IAP/PR LO 21297/2022 08/12/2016 08/12/2022

ATE VIII TL  230kv I taca iú-
nas -  Cara jás  C3

SEMA/
PA

LO 11285/2018 28/09/2018 27/09/2021

(i) Solicitou-se ao órgão ambiental competente a renovação da Licença Operacional - LO 
da ATE IV e da ATE V em 10/04/2017 e 20/07/2016, respectivamente. A renovação do
LO de uma atividade ou empreendimento deve ser solicitada com antecedência mínima 
de 120 dias do vencimento do prazo de validade, fixado na respectiva licença, prorroga-

da automaticamente até o pronunciamento definitivo do órgão ambiental competente. 
b) Compensação ambiental. Compensação ambiental é um termo de compromisso as-
sumido pelo empreendedor com o Órgão Ambiental licenciador cujo objeto é a fixação 
das medidas compensatórias decorrentes do processo de licenciamento ambiental cuja 
aplicação obedece à legislação correspondente. A Lei nº 9.985/00, que instituiu o Siste-
ma Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, através de seu artigo 36, impõe 
ao empreendedor a obrigatoriedade de apoiar a implantação e manutenção de unidade 
de conservação da Companhia de proteção integral, quando, durante o processo de
licenciamento e com fundamento em EIA/RIMA, um empreendimento for considerado 
como de significativo impacto ambiental. A tabela abaixo apresenta a situação da com-
pensação ambiental do Grupo:
Entidades Linha de transmissão Compensação ambiental
ATE IV TL 230kV Canoinhas - São 

Mateus
Não aplicável

ATE IV TL 525kV Curitiba - Bateias Concluída através do TQCA nº 04/2011 (SID nº 
07.768.594-4) em 30/08/2011, emitida pelo 
Instituto Ambiental do Paraná - IAP

ATE V TL 230kV Itararé - Jagua-
riaíva

Não aplicável

ATE V TL 230kV Londrina - 
Maringá

Concluída através do TQCA Nº 02/2011  
(SID Nº 07.268.317-0) em 30/08/2011, emiti-
da pelo Instituto ambiental do Paraná - IAP.

ATE VI TL Dona Francisca - Santa 
Maria

Aguardando o posicionamento do CECA, Câ-
mara Estadual de Compensação Ambiental, Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA / RS.

ATE VI TL Campos Novos - Videira Não aplicável
ATE VII TL 230kV Foz do Iguaçu - 

Cascavel
Concluída através do TQCA No. 03/2011 (SID 
nº 07.768.593-6) em 30/08/2011, emitida 
pelo Instituto ambiental do Paraná - IAP.

ATE VIII TL 230kv Itacaiúnas - 
Carajás

Não aplicável

 █ 24. Seguros
A Companhia adota 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 premissas de riscos 
adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria, consequente-
mente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. 
Corpora-
ção

Segura-
dora Ramo Apólice Vigência Valor

ATE IV a 
VIII

Tokio 
Marine

Riscos 
operacionais 960 0000001357

Dez/2017 a 
Dez/2018 87.100

ATE IV a 
VIII Sompo

Responsabilidade
 civil 80.001.807

Dez/2017 a 
Dez/2018 10.000

Vasco Barcellos, CEO; 
Denise Francisco, CFO

Flavio Câmara, Diretor de Concessões

Presidente
Jin-Young Cai
Conselheiros

Edward Beckley; Elly Thio; JinPing Sun 
Jonathan Garfinkel; João Nogueira Batista, Membro do Conselho

Ana Paula Graça Vianna 
CRC- RJ 108921/0-0

DE 27 A 29 DE JUNHO - SÃO PAULO

Inscreva-se em 
congresso.abraji.org.br
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ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 07.114.999/0001-49

Relatório anual da Administração

Balanço Patrimonial (em milhares de reais)

Senhores, A Administração da ATE IV Transmissora de Energia S.A., em cumprimento 
às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Admi-
nistração e as suas correspondentes Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
findo em 31/12/2018, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do 
Parecer do Conselho Fiscal.

 █ 1. A Companhia 
A ATE IV Transmissora de Energia S.A. (“ATE IV” ou “Companhia”) é uma sociedade 
por ações, de capital fechado e prazo indeterminado, com sede e foro na cidade do Rio 
de Janeiro - RJ. A Companhia tem como objeto social, único e exclusivo, a implantação, 
construção, operação e manutenção de instalações de transmissão, composto pela 
Linha de Transmissão Coletora Bateias (PR) – Curitiba (PR), em corrente contínua, em 
525kV, e da Linha de Transmissão Canoinhas (SC) – São Mateus do Sul (PR), em corrente 
contínua, em 230kV. A Companhia possui uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 
19.348 milhões, valor que é reajustada anualmente nos meses de julho.

 █ 2. Acionistas 
Seus acionistas são a Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A. (“Seville”) 
com 76,43% de participação acionária e a Compañia Española de Financiación del 
Desarrollo (COFIDES, S.A.) com 23,57% de participação acionária. Em 30/05/2018 a 
TPG concluiu a aquisição dos sistemas de transmissão da Abengoa no Brasil, que tota-
lizam 3.532km, pagando pelos empreendimentos, R$482 milhões após aprovação da 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para a transferência da titularidade da par-
ticipação nas linhas, com a anuência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social - BNDES para a substituição da acionista interveniente dos financiamentos rela-
tivos aos empreendimentos, além do Banco da Amazônia (BASA) e dos debenturistas. 
Após a conclusão da aquisição das linhas de transmissão, a Seville (veículo utilizado pela 
TPG no Brasil), passou a deter 76,43% das ações ordinárias da ATE IV. 

 █ 3. Desempenho operacional 
A ATE V demonstra competência técnica e capacidade de manter a disponibilidade dos 
seus ativos em elevados patamares, alcançando 99,97% de disponibilidade em 2018.

Ativo Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 33.032 44.367
Caixa e equivalentes de caixa 4 7.892 19.170
Contas a receber 5 2.597 2.591
Partes relacionadas 6 - 418
Tributos a recuperar 7 5.341 5.271
Ativo financeiro da concessão 8.1 - 15.572
Ativo contratual da concessão 8.2 16.854 -
Outros ativos 348 1.345
Não circulante 222.839 191.723
Realizável a longo prazo
Depósito judicial 12 18.590 1.168
Depósitos vinculados 9 2.426 2.868
Tributos a recuperar 7 2.236 4.510
Ativo financeiro da concessão 8.1 - 179.284
Ativo contratual da concessão 8.2 199.253 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 15.b - 3.893
Imobilizado 267 -
Intangível 67 -
Total do Ativo 255.871 236.090

Operações continuadas Nota 31/12/2018 31/12/2017
Receita líquida 17 21.574 5.824
Custos de serviços prestados 18 (3.170) (3.297)
Lucro bruto 18.404 2.527
Despesas operacionais

Gerais e administrativas 18 (20.676) (3.452)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (2.272) (925)
Resultado financeiro 19 (2.683) (2.061)

Receitas financeiras 597 1.704
Despesas financeiras (3.280) (3.765)

Prejuízo antes do IR e contribuição social (4.955) (2.986)
Imposto de renda e contribuição social 15.a 1.706 940

Correntes 22 -
Diferidos 1.684 940

Prejuízo do exercício (3.249) (2.046)
Resultado básico e diluído por ação 16.2 (0,017) (0,011)

31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo do exercício (3.249) (2.046)
Outros componentes do resultado abrangente - -
Total do resultado abrangente do exercício (3.249) (2.046)

Nota
Capital  

social
Prejuízos  

acumulados Total
Em 31/12/2016 189.328 (8.705) 180.623
Prejuízo do exercício - (2.046) (2.046)
Em 31/12/2017 189.328 (10.751) 178.577
Adoção do CPC 47, em 01/01/2018 2.16.1 - 10.957 10.957
Prejuízo do exercício - (3.249) (3.249)
Em 31/12/2018 189.328 (3.043) 186.285

Fluxos de caixa de atividades operacionais Nota 31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo antes IR e da contribuição social (4.955) (2.986)
Ajustes de:
Remuneração do ativo financeiro da concessão 17 - (2.345)
Remuneração do ativo contratual da concessão 17 (20.164) -
Juros sobre empréstimos e financiamentos 2.883 3.524
Provisão para contingências 16.294 -
Variação no capital circulante:
Clientes (6) (41)
Partes relacionadas 450 (426)
Tributos a recuperar 2.204 537
Ativo financeiro da concessão 194.856 15.898
Ativo contratual da concessão (181.082) -
Outros ativos 780 (736)
Fornecedores 140 (2.737)
Tributos a recolher (144) 67
Provisões 160 1.529
Encargos setoriais (304) 72
PIS e COFINS diferidos 1.863 (1.352)
Outros passivos (150) 209
Caixa aplicado nas operações 12.825 11.213
Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos (2.263) (3.139)
Depósitos judiciais (17.422) -
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas 
 atividades operacionais (6.860) 8.074
Fluxos de caixa de atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado (267) -
Aquisição de intangível (67) -
Caixa líquido (aplicado nas) atividades
 de investimento (334) -
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Amortização de principal de empréstimos (4.860) (5.786)
Resgate/(aplicação) de depósitos vinculados 442 (190)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (4.418) (5.976)
(Diminuição)/ aumento líquido no caixa e 
 equivalentes de caixa (11.278) 2.098
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 19.170 17.072
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 7.892 19.170
(Diminuição)/ aumento líquido no caixa e 
 equivalentes de caixa (11.278) 2.098

de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patri-
moniais. c) Baixa de ativos financeiros. A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro 
ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são 
transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre 
um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e bene-
fícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja 
criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida 
como um ativo ou passivo separado. 2.5.2. Passivos financeiros. a) Classificação e men-
suração. Os passivos financeiros são classificados como mensurados 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 re-
conhecimento 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 resul-
tado. Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por meio do resultado 
quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado. 
Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. b) Desreconhecimento de passivo finan-
ceiro. A Companhia baixa o passivo financeiro (ou parte do passivo financeiro) de seu ba-
lanço patrimonial quando, e apenas quando, ele é extinto, ou seja, quando a obrigação 
especificada no contrato é liquidada, cancelada ou expirada. A diferença entre o valor 
contábil do passivo financeiro extinto e a contrapartida paga, incluindo quaisquer ativos 
não monetários transferidos ou passivos assumidos, é reconhecida no resultado. 2.5.3. 
Compensação de saldos. Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor lí-
quido 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.  2.6. Ativo de concessão. Os Con-
tratos de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrados entre a União (Po-
der Concedente - Outorgante) e a Norte Brasil regulamentam a exploração dos serviços 
públicos de transmissão pela Companhia. De acordo com o contrato de concessão, a 
Companhia é responsável por transportar a energia dos centros de geração até os pontos 
de distribuição. Para cumprir essa responsabilidade, a Companhia possui como obrigação 
de desempenho manter e operar a infraestrutura de transmissão. Ao cumprir essa obriga-
ção de desempenho, a Companhia mantém sua infraestrutura de transmissão disponível 
para os usuários e em contrapartida recebe uma remuneração denominada Receita Anual 
Permitida (RAP), durante toda a vigência do contrato de concessão. Estes recebimentos 
amortizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de transmissão. Eventuais investi-
mentos não amortizados geram o direito de indenização do Poder Concedente, que rece-
be toda a infraestrutura de transmissão ao final do contrato de concessão. Até 31/12/2017, 
a infraestrutura de transmissão era classificada como ativo financeiro sob o escopo do ICPC 
01 / IFRIC 12 e mensurada ao custo amortizado. Eram contabilizadas receitas de construção 
e de operação com margem zero, além da receita de remuneração da infraestrutura de 
concessão com base na TIR do projeto, juntamente com a variação do IPCA. Com a entra-
da em vigor em 01/01/2018 do CPC 47 / IFRS 15, o direito à contraprestação por bens e 
serviços condicionado ao cumprimento de obrigações de desempenho e não somente a 
passagem do tempo enquadram a Companhia nessa norma. Com isso, as contrapresta-
ções passam a ser classificadas como um “Ativo contratual da concessão”. As receitas re-
lativas à infraestrutura de transmissão passam ser mensuradas da seguinte forma: (i) Reco-
nhecimento de receita de construção, tendo por base a parcela da RAP destinada ao 
investimento do ativo, que considera a margem de construção de acordo com as projeções 
iniciais do projeto. Toda a margem de construção é reconhecida durante a obra e variações 
positivas ou negativas do custo de construção são alocadas imediatamente ao resultado, 
no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Compa-
nhia utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, o poder conce-
dente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de construção (e de ope-
ração) é definida no momento inicial do contrato e não sofre alterações posteriores, sendo 
apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. (ii) Reconhe-
cimento da receita de operação e manutenção decorrente dos custos incorridos e necessá-
rios para cumprir obrigações de performance de operação e manutenção previstas em 
contrato de concessão, após o término da fase de construção. (iii) Reconhecimento de re-
ceita de remuneração sobre o ativo contratual da concessão reconhecido, registra-se tam-
bém uma receita de remuneração financeira, a partir da entrada em operação, sob a rubri-
ca Remuneração do ativo contratual da concessão, utilizando a taxa de desconto definida 
no início do contrato. A infraestrutura recebida ou construída da atividade de transmissão 
é recuperada através de dois fluxos de caixa, a saber: (i) Parte através de valores a receber 
garantidos pelo poder concedente relativa à Remuneração Anual Permitida (RAP) durante 
o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são determinados pelo Operador Na-
cional do Setor Elétrico - ONS conforme contrato e recebidos dos participantes do setor 
elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão disponibilizada. (ii) Parte como 
indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, a ser recebida diretamen-
te do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa. 2.8. Fornecedores. Refe-
rem se a obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal 
dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no 
período de até 1 ano da data de encerramento do balanço. Caso contrário, as contas a 
pagar são apresentadas como passivo não circulante. As contas a pagar aos fornecedores 
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.9. Empréstimos e fi-
nanciamentos. Os empréstimos, financiamentos e debêntures são reconhecidos inicial-
mente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são subsequentemen-
te mensurados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados 
(líquidos dos custos de transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração 
do resultado durante o período em que os mesmos estejam em aberto, utilizando o méto-
do da taxa efetiva de juros. 2.10. Provisões. As provisões são reconhecidas quando: (i) a 
Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada (constructive obliga-
tion), como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. 2.11. 
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos. As despesas de impos-
to de renda e contribuição social do período compreendem os impostos correntes e diferi-
dos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto 
na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no pa-
trimônio líquido, quando aplicável. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patri-
mônio líquido. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumi das pela Com-
panhia nas declarações de impostos 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 im-
posto de renda e a contribuição social são mensurados pelo regime de lucro real. A provisão 
para imposto de renda é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% 
sobre o lucro tributável excedente aos limites fiscais estabelecidos, conforme determina a 
legislação em vigor. A provisão para contribuição social sobre o lucro líquido é constituída 
à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, também de acordo com a legislação vigente. O 
imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças 
temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus 

valores contábeis apresentados nas demonstrações financeiras. As alíquotas desses tribu-
tos, definidas atualmente para determinação desses impostos diferidos, são de 25% para 
o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reco-
nhecidos na extensão em que seja possível que o lucro futuro tributável esteja disponível 
para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de 
resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários eco-
nômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. Impostos diferidos passivos são 
integralmente reconhecidos. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compen-
sados quando há um direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes 
contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos e passi-
vos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributável 
sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar 
os saldos numa base líquida. 2.12. Capital social. O capital social da Companhia é com-
posto por ações ordinárias, sendo estas classificadas no patrimônio líquido. 2.13. Lucro 
por ação. O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o resultado do período pela 
quantidade média ponderada de ações em circulação no exercício. 2.14. Dividendos. Os 
dividendos aprovados são reconhecidos como um passivo nas demonstrações financeiras 
do exercício, com base no estatuto social da Companhia e deliberações tomadas pelos 
acionistas. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data 
em que estes são devidamente aprovados pelos acionistas. 2.15. Reconhecimento de 
receita. A Companhia aplicou o CPC 47 - Receita de Contratos com Clientes a partir de 
01/01/2018. Informações adicionais sobre as práticas contábeis da Companhia relaciona-
das a contratos com clientes e o efeito da aplicação inicial do CPC 47 estão descritos na nota 
3.7 e 3.23. As concessionárias devem registrar e mensurar a receita dos serviços que pres-
tam obedecendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Clien-
te e CPC 48 – Instrumentos Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato 
de concessão. As receitas são reconhecidas quando ou conforme a entidade satisfaz as 
obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente, e somente quando 
houver um contrato aprovado; for possível identificar os direitos; houver substância comer-
cial e for provável que a entidade.  Receita de infraestrutura - Refere-se aos serviços de 
implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das instalações de trans-
missão de energia elétrica. As receitas de infraestrutura são reconhecidas conforme os 
gastos incorridos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do inves-
timento, uma vez que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de 
implementação da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas instala-
ções é implementada através de contratos terceirizados com partes não relacionadas. As 
variações positivas ou negativas em relação à margem estimada são alocadas no resultado 
ao fim de cada obra. Toda a margem de construção é recebida durante a obra e variações 
positivas ou negativas são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incor-
ridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo 
que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa definida para 
o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida no momento 
inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco 
de crédito do cliente e prazo de financiamento.  Remuneração dos ativos de conces-
são - Refere-se aos juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor 
representa a remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por consi-
derar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar o componente fi-
nanceiro do ativo contratual, determinada na data de início de cada contrato de concessão. 
A taxa de retorno incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de recebimento de 
caixa.  Receita de operação e manutenção - Refere-se aos serviços de operação e ma-
nutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que tem início após o término 
da fase de construção e visa a não interrupção da disponibilidade dessas instalações. 2.16. 
Principais mudanças nas políticas contábeis. A Companhia adotou os novos pronun-
ciamentos e interpretações revisadas pelo CPC, CVM e IASB, com aplicação inicial a partir 
de 01/01/2018, que são: 2.16.1. Pronunciamento Técnico CPC 47 – Receita de Con-
tratos com Clientes. A Companhia adotou a CPC 47/ IFRS 15 usando o método de efeito 
cumulativo, não reproduzindo os efeitos deste CPC para o exercício comparativo de 2017, 
com aplicação inicial da norma na data de 1º/01/2018. Os ajustes dos saldos contábeis em 
função da adoção inicial foram registrados em lucros acumulados. O CPC 47 estabelece 
um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas decorrentes de contratos com 
clientes. A referida norma determina ainda que a Companhia só pode contabilizar os 
efeitos de um contrato com um cliente quando for provável que receberá a contrapresta-
ção à qual terá direito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos. A Companhia 
avaliou suas operações à luz das novas normas contábeis, e conforme descrito no item 3.7, 
concluiu que a atividade de implementação da infraestrutura é afetada pelo novo CPC, 
uma vez que o direito à contraprestação por bens e serviços está condicionado ao cumpri-
mento de outra obrigação de desempenho. Como consequência da aplicação do CPC 47, 
as Contas a receber de Implementação da Infraestrutura, até então, classificado como ativo 
financeiro da concessão, e cujo saldo totalizava, em 01/01/2018 R$194.856 passa a ser 
classificado como ativo contratual da concessão, no montante de R$213.150. A diferença 
dos critérios de mensuração, no montante de R$18.294 foi contabilizada diretamente em 
reserva de retenção de lucros. A tabela a seguir resume o impacto, líquido de impostos, da 
transição para o CPC 47 sobre as reservas de lucros em 01/01/2018:
Reservas de lucros Ref. Impacto da adoção do CPC 47
Ativo contratual da concessão (a) 18.294
Impostos diferidos (b) (7.337)
Impacto em 01/01/2018 10.957
As tabelas a seguir resumem os impactos da adoção do CPC47/IFRS15 no balanço patrimo-
nial e demonstração de resultado da Companhia em 01/01/2018, em cada uma das linhas 
afetadas, como demonstrado a seguir:

Balanço Patrimonial 31.12.2017 Ref.
Impactos da  

adoção do CPC 47 31.01.2018
Ativo - - - -
Ativo contratual da concessão - (a) 213.150 213.150
Ativo financeiro da concessão 194.856 (a) (194.856) -
IR e CS diferidos 3.893 (b) (3.893) -
Ativos não impactados 37.341 - - 37.341
Total do Ativo 236.090 - 14.401 250.491
Passivo - - - -
PIS e COFINS diferidos 13.847 (b) 1.692 15.539
IR e CS diferidos - - 1.752 1.752
Passivos não impactados 43.666 - - 43.666
Total do Passivo 57.513 - 3.444 60.957
Patrimônio Líquido - - - -
Capital social 189.328 - - 189.328
Prejuízos acumulados (10.751) (c) 10.957 206
Total do Patrimônio Líquido 178.577 10.957 189.534
(a) Implementação do CPC47, que define o ativo financeiro da concessão como ativo con-
tratual da concessão, conforme descrito na Nota 9; (b) Impacto dos impostos diferidos 
sobre a adoção do ativo contratual da concessão; (c) Efeito dos ajustes foram refletidos no 
patrimônio líquido, na conta de Reserva especial - adoção CPC 47 (Nota 18.2). Não houve 

 █ 1. Informações gerais
A ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. (“ATE IV” ou “Companhia”), com 
sede na cidade do Rio de Janeiro, RJ, é uma sociedade por ações, de capital fechado 
e prazo indeterminado. A Companhia foi constituída em 11/11/2004 com o propó-
sito específico e único de explorar concessões de serviços públicos de transmissão de 
energia elétrica, prestados mediante a implantação, operação, manutenção e cons-
trução de instalações de transmissão da Rede Básica do Sistema Elétrico brasileiro in-
terligado, segundo os padrões estabelecidos na legislação e regulamentos em vigor. 
Seus acionistas são Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A. (“Seville”), e 
Compañia Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A.. A Companhia não 
desenvolveu, nos exercícios findos em 31/12/2018 e de 2017, atividades não vincu-
ladas ao objeto de suas concessões. A emissão destas demonstrações financeiras foi 
aprovada pela Diretoria da Companhia em 05/04/2019. 1.1. Concessão. A Companhia 
detém a concessão do serviço público de energia elétrica nos termos do Contrato de 
Concessão n° 008/07 firmado com a ANEEL em 21/06/2007, pelo prazo de 30 anos, 
para construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão Coletora Bateias 
(PR) – Curitiba (PR), em corrente contínua, em 525kV, e da Linha de Transmissão Ca-
noinhas (SC) – São Mateus do Sul (PR), em corrente contínua, em 230kV. A Compa-
nhia entrou em operação em 29/12/2009 e recebe pela prestação do serviço público 
de transmissão de energia uma Receita Anual Permitida-RAP de R$19.348 (salvo o 
montante necessário à cobertura das contribuições sociais recuperáveis relativas ao PIS 
e COFINS). O valor da RAP é reajustado anualmente, no mês de julho, nos termos do 
Contrato de Concessão. 1.2. Alteração de participação acionária. Como parte do 
processo de recuperação judicial do antigo acionista, Abengoa Concessões, houve leilão 
judicial para alienação da participação societária nos seguintes ativos: ATE IV, ATE V, 
ATE VI, ATE VII, ATE VIII, Manaus Transmissora de Energia, Norte Brasil Transmissora de 
Energia; tendo sido proferida decisão de primeira instância adjudicando a proposta do 
TPG, por meio de sua afiliada TSI management LLC, em 18/12/2017. Em 30/05/2018 
a TPG concluiu a aquisição dos sistemas de transmissão da Abengoa no Brasil, que to-
talizam 3.532km, pagando pelos empreendimentos, R$491 milhões após aprovação 
da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para a transferência da titularidade 
da participação nas linhas, com a anuência do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES para a substituição da acionista interveniente dos finan-
ciamentos relativos aos empreendimentos, além do Banco da Amazônia (BASA) e dos 
debenturistas. Após a conclusão da aquisição das linhas de transmissão, a Seville (veículo 
utilizado pela TPG no Brasil), passou a deter 76,43% das ações ordinárias da ATE IV. 

 █ 2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras 
estão definidas abaixo. Estas políticas foram aplicadas de modo consistente no exercício 
apresentado, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base de preparação e apre-
sentação. As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensura-
dos pelos seus valores justos, quando aplicável, conforme descrito nas práticas contábeis a 
seguir. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas 
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da 
Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem 
maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais 
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulga-
das na Nota 3. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação. Os itens incluídos nas 
demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente eco-
nômico no qual a Companhia atua (“moeda funcional”). As demonstrações financeiras 
estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e a de apresentação da Com-
panhia. 2.3. Transações em moeda estrangeira. As operações com moedas estrangei-
ras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas 
datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são remensurados. Os ganhos e as 
perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de 
câmbio do final do período, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estran-
geiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. 2.4. Caixa e equivalentes de 
caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários e 
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança 
de valor, normalmente com vencimentos originais de até três meses da data de contrata-
ção. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos 
de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. 2.5. Instrumentos finan-
ceiros. 2.5.1. Ativos financeiros. a) Classificação e mensuração. Com a adoção do CPC 
48 os instrumentos financeiros passaram a ser classificados em três categorias: mensurados 
ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) 
e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A norma também elimina as categorias 
existentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponí-
veis para venda. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende 
das características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão 
destes ativos financeiros. A partir de 01/01/2018 a Companhia passou a apresentar os 
instrumentos financeiros de acordo com as categorias anteriormente mencionadas:  Cus-
to amortizado. Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado 
quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de 
caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do 
principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensu-
rados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de 
qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas 
cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Em 31/12/2018 e 2017, os princi-
pais ativos financeiros classificados nesta categoria são as contas a receber de clientes e o 
ativo contratual.  Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado. Os ativos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos 
para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por 
meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. 
Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do 
principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As 
variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. Até 31/12/2017, o ativo 
financeiro da concessão, era classificado como um ativo financeiro, na categoria de recebí-
veis. A partir de 01/01/2018, passou a ser classificado como ativo financeiro a valor justo por 
meio de resultado. Em 31/12/2018 e 2017, outros ativos financeiros classificados nesta 
categoria estão relacionados aos equivalentes de caixa e depósitos vinculados.  Ativos 
financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Esses ativos 
são mensurados a valor justo e mantidos dentro de modelo de negócios 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 especificadas, a fluxos de caixa que 
constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros. A Companhia não possui 
ativos financeiros com estas características. b) Redução ao valor recuperável de ativos finan-
ceiros. O CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo 
prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se 
aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio 

 █ 4. Desempenho econômico-financeiro
Lucro líquido.
 

A ATE IV vem obtendo lucros conforme demonstrado: Destacamos os principais fatores 
que influenciaram o lucro líquido do exercício de 2018: • Em 2018, a Receita Operacio-
nal Bruta totalizou 23.784milhões, aumento de 297% comparado a 2017. Esse aumen-
to é explicado, principalmente, pela adoção do CPC 47 a partir de 01/01/2018 (10.957 
milhões) e pelo aumento da receita de O&M justificado pela variação positiva do IPCA/
IGPM do ciclo da RAP de 2017/2018 para 2018/2019. 
EBITDA 2018 2017 Variação (%)
Receita operacional líquida 21.574 5.824 370%
EBITDA (2.272) (925) 246%
Margem EBITDA -11% -16% 66%
Prejuízo do exercício (3.249) (2.046) 159%
Resultado financeiro (2.683) (2.061) 130%
Imposto de renda e contribuição social 1.706 940 181%
Depreciação e amortização - - 0%
EBITDA (2.272) (925) 246%

 █ 5. Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento
As concessionárias de energia elétrica estão obrigadas a aplicar, anualmente, o mon-
tante de, no mínimo, 1% de sua receita operacional líquida ajustada, em pesquisa 
e desenvolvimento do setor elétrico, nos termos da Lei nº 9.991, de 24/07/2000. Os 
recursos do P&D têm a finalidade de custear os estudos e pesquisas de planejamento da 
expansão do sistema energético, bem como os de inventário e de viabilidade necessários 

ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Atendendo determinação dos citados 
dispositivos legais, em contrapartida aos lançamentos registrados no passivo, as conces-
sionárias contabilizam no resultado, em pesquisa e desenvolvimento, como dedução da 
receita operacional.

 █ 6. Responsabilidade Socioambiental
A ATE IV vem operando em conformidade com a legislação brasileira, atendendo a 
todos os requisitos de meio ambiente e exigências de saúde, higiene, segurança e me-
dicina do trabalho. Na fase de operação de seu empreendimento, em atendimento a Li-
cença de Operação 1.047/2011 – IBAMA para a LT Canoinhas - São Mateus e da Licença 
de Operação 21.959/2016 – IAP/PR para a SE Bateias - SE Curitiba, são desenvolvidos 
os Programas Ambientais visando mitigar e compensar os impactos ao meio ambiente. 
Compensação ambiental é um termo de compromisso assumido pelo empreendedor 
com o Órgão Ambiental licenciador cujo objeto é a fixação das medidas compensatórias 
decorrentes do processo de licenciamento ambiental cuja aplicação obedece à legis-
lação correspondente. No processo de licenciamento da Companhia não foi exigido 
compensação ambiental. 

 █ 7. Auditores Independentes
Em atendimento à instrução CVM nº 381/2003, a ATE IV informa que a Ernst & Young 
Auditores Independentes prestou apenas serviços relacionados à Auditoria das demons-
trações financeiras do exercício de 2018. 

 █ 8. Agradecimentos
Registramos nossos agradecimentos aos membros da Diretoria e Conselho de Admi-
nistração pelo apoio prestado no debate e encaminhamento das questões de maior 
interesse da Companhia. Nossos especiais reconhecimentos à dedicação e empenho do 
quadro funcional. Também queremos deixar consignados nossos agradecimentos aos 
prestadores de serviços, usuários, entidades financeiras, seguradoras, demais agentes 
do Setor Elétrico e a todos que direta ou indiretamente, colaboraram para o êxito das 
atividades da ATE IV.

A Administração.

Passivo e Patrimônio líquido Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 10.119 9.793
Fornecedores 10 917 390
Empréstimos e financiamentos 11 5.948 5.926
Partes relacionadas 6 133 101
Tributos a recolher 7 129 151
Provisões 12 819 659
Encargos setoriais 13 832 1.136
PIS e COFINS diferidos 14 1.216 1.155
Outros passivos 125 275
Não circulante 59.467 47.720
Fornecedores 10 - 604
Empréstimos e financiamentos 11 23.416 29.084
Tributos a recolher 7 126 270
Provisões 12 21.364 5.070
Imposto de renda e contribuição social diferidos 15.b 67 -
PIS e COFINS diferidos 14 14.494 12.692
Patrimônio líquido 186.285 178.577
Capital social 16.1 189.328 189.328
Prejuízos acumulados (3.043) (10.751)
Total do passivo e do patrimônio líquido 255.871 236.090

Demonstração do resultado do exercício 
(em milhares de reais)

Demonstração do resultado abrangente 
(em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
(em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração dos fluxos de caixa (em milhares de reais)
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impacto material na demonstração dos fluxos de caixa da Companhia para o exercício findo 
em 31/12/2018. 2.16.2. Pronunciamento Técnico CPC 48 - Instrumentos financeiros. 
O CPC 48 reúne os três aspectos do projeto de contabilização de instrumentos financei-
ros: classificação e mensuração, redução ao valor recuperável do ativo e contabilização 
de hedge. Classificação e Mensuração - Ativos e passivos financeiros. A referida norma 
contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros: (i) mensurados ao 
custo amortizado, (ii) mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(VJORA) e (iii) mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR). A norma elimina as 
categorias existentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis 
e disponíveis para venda. Os novos requerimentos de classificação não produziram impac-
tos na mensuração dos ativos e passivos financeiros da Companhia, não havendo assim 
impacto significativo nas informações contábeis da Companhia. A partir de 01/01/2018, os 
recebíveis das transmissoras passaram a ser classificados como ativo contratual, sob o esco-
po da IFRS 15. A tabela a seguir demonstra as categorias de mensuração originais no CPC 
38 e as novas categorias de mensuração do CPC 48 para cada classe de ativos financeiros:

Classificação 
CPC 48

Classificação 
CPC 38 01/01/2018 31/12/2017

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes
 de caixa VJR VJR 19.170 19.170

Contas a receber
Custo 

amortizado
Empréstimos 
e recebíveis 2.591 2.591

Partes relacionadas
Custo 

amortizado
Empréstimos 
e recebíveis 418 418

Depósitos vinculados VJR VJR 2.868 2.868
Passivos financeiros

Fornecedores
Custo 

amortizado
Empréstimos 
e recebíveis 994 994

Empréstimos e
 financiamentos

Custo 
amortizado

Empréstimos 
e recebíveis 35.010 35.010

Partes relacionadas
Custo 

amortizado
Empréstimos 
e recebíveis 151 151

Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais. O 
CPC 48 substitui o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospec-
tivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará 
a ativos contratuais e aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao VJO-
RA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A nova norma não 
produziu impacto na redução ao valor recuperável dos ativos e passivos financeiros da 
Companhia, não havendo assim impacto significativo nas demonstrações financeiras da 
Companhia. 2.17. Normas e interpretações novas e revisadas e ainda não ado-
tadas. Os pronunciamentos, aplicáveis a Companhia, que passarão a vigorar a partir do 
exercício financeiro iniciado em 01/01/2019: CPC 06 (R2) (IFRS 16) - Operações de Ar-
rendamento Mercantil. O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, 
mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige 
que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo 
de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros nos mol-
des do CPC 06 (R1). O CPC 06 (R2), que vigora para períodos anuais iniciados a partir de 
01/01/2019, exige que os arrendatários e os arrendadores façam divulgações mais abran-
gentes do que as previstas no CPC 06 (R1). Não é esperado impactos significativos para 
a Companhia quando da adoção. ICPC 22 - IFRIC 23 - Incerteza sobre o tratamento 
dos tributos sobre a renda. Essa interpretação, vigente para exercícios financeiros a par-
tir de 01/01/2019, esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensura-
ção quando há incerteza sobre a aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade 
fiscal, aplicando os requisitos do CPC 32. A Companhia está em processo de avaliação 
das incertezas e não espera impactos significativos em suas demonstrações financeiras.  
CPC 20 (R1) - Custos de empréstimos - As alterações esclarecem que a entidade deve 
tratar como parte dos empréstimos gerais qualquer empréstimo que tenha sido contraído 
originalmente para desenvolver um ativo qualificável quando substancialmente todas as 
atividades necessárias para preparar o ativo para uso ou venda forem concluídas. A enti-
dade deverá aplicar estas alterações aos custos de empréstimos incorridos a partir do início 
do período anual em que a entidade adotá-las pela primeira vez. A entidade deve aplicar 
estas alterações a períodos anuais com início a partir de 01/01/2019, sendo permitida sua 
aplicação antecipada. Como a prática atual da Companhia está alinhada a estas alterações, 
não se espera nenhum impacto sobre suas demonstrações financeiras. Alterações ao CPC 
11 na aplicação do CPC 38. As alterações abordam preocupações decorrentes da imple-
mentação da nova norma de instrumentos financeiros, CPC 48, antes de implementar a 
IFRS 17 Contratos de Seguros (ainda não promulgada pelo CPC), que substitui o CPC 11. 
As alterações introduzem duas opções para entidades que emitem contratos de seguro: 
uma isenção temporária da aplicação do CPC 48 e uma abordagem de sobreposição. Estas 
alterações não são aplicáveis a Companhia. 

 █ 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se 
na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas, julgamentos e premissas 
utilizadas pela Administração da Companhia consideradas as mais críticas na elaboração 
destas demonstrações financeiras estão contempladas a seguir: 3.1. Ativo contratual da 
concessão (vigente a partir de 01/01/2018) No contrato de concessão da Companhia 
estão presentes duas obrigações de performance claramente identificáveis: i) a obrigação 
de constituição da infraestrutura que será objeto da concessão por 30 anos, ou pelo seu 
aprimoramento ao longo da concessão e ii) obrigação de operar e manter a infraestrutura 
construída disponível para o Sistema Interligado Nacional - SIN. O ativo contratual se origina 
na medida em que a concessionária satisfaz a primeira obrigação, sendo a receita reco-
nhecida ao longo do tempo desta constituição, porém o recebimento do fluxo de caixa 
está condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de operação e manutenção. 
Assim a Companhia faz jus a Receita de Construção durante a fase de construção do pro-
jeto, mas só fará jus ao fluxo de caixa contratado após a entrada em operação comercial 
do empreendimento.O valor do ativo contratual das concessionárias de transmissão de 
energia é formado por meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de 
caixa futuro é estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de 
sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são 
definidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação que as con-
cessionárias recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. Estes 
recebimentos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais 
investimentos não amortizados (bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder 
Concedente ao final do contrato de concessão. As premissas utilizadas pela Companhia 
para determinação do ativo contratual da concessão são as seguintes:  Ativo contratual 
indenizável - a Companhia reconhece o valor residual dos ativos de transmissão ainda 
não amortizados, como ativo contratual, determinado com base nas taxas de depreciação 
aprovadas pela ANEEL, tendo como base o valor contábil.  Ativo contratual amortizável 
pela RAP - as adições decorrentes das ampliações, reforços ou melhorias da infraestrutura 
de transmissão são registradas como ativo contratual.  Remuneração do ativo con-
tratual - a Companhia reconhece em suas demonstrações financeiras, a título de receita 
operacional, valor de remuneração calculado pela taxa de desconto que melhor representa 
a estimativa da Companhia para a remuneração financeira dos investimentos da infraestru-
tura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para 
precificar o componente financeiro do ativo contratual é estabelecida na data do início do 
contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Com-
panhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo contratual é ajustada para refle-
tir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado.  
 Determinação das receitas de infraestrutura - Quando a concessionária presta ser-
viços de implementação da infraestrutura, é reconhecida a receita de infraestrutura pelo 
valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de implementação da infraestrutura 
prestados levando em consideração que os projetos embutem margem suficiente para 
cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos.  Receita de operação 
e manutenção - a Companhia reconhece em suas demonstrações financeiras receita de 
operação e manutenção (O&M) pelo valor justo, tendo como um dos parâmetros os valores 
estimados pelo Poder Concedente e os respectivos custos, conforme contraprestação dos 
serviços. 3.2. Provisões para riscos tributários, trabalhistas e cíveis. A Companhia 
é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para 
todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma 
saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoá-
vel possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes 
nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advo-
gados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas 
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou 
exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

 █ 4. Caixa e equivalentes de caixa 
31/12/2018 31/12/2017

Recursos em conta corrente 3.208 8.454
Certificados de depósitos bancários - CDB (*) 4.684 10.716

7.892 19.170
(*) Referem-se a aplicações financeiras indexadas pelo CDI, de alta liquidez, prontamen-
te conversíveis em montante conhecido de caixa, com compromisso de recompra pelas 
instituições financeiras, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

 █ 5. Contas a receber 
31/12/2018 31/12/2017

Concessionárias e permissionárias 2.597 2.591
2.597 2.591

As contas a receber estão assim distribuídas por vencimento:
31/12/2018 31/12/2017

A vencer 2.159 2.160
Vencidos até 90 dias 78 78
Vencidos mais de 90 dias (i) 360 353

2.597 2.591
(i) O saldo refere-se aos clientes que entraram com processos administrativos junto ao ONS 
contestando a porcentagem cobrada no serviço de transmissão. A Administração entende 
que não é necessário o reconhecimento de provisão para créditos de liquidação duvidosa 
em relação aos seus Contas a receber, pois o CUST celebrando entre a Companhia e o 
ONS garante o recebimento dos valores devidos pelos usuários pelos serviços prestados por 
meio do Contrato de Constituição de Garantia – CCG e da Carta de Fiança Bancária - CFB. 

 █ 6. Partes relacionadas
a) Transações e saldos 

Seville Transmission Asses-

31/12/2018 31/12/2017
Contas a 
receber

Contas 
a pagar

Custo de 
serviços

Contas a 
receber

Contas 
a pagar

Custo de 
serviços

 soria em Investimentos (i) - 133 (133) - - -
Omega Brasil Operação 
 e Manutenção (ii) - - - - 101 (1.540)
ATE V Londrina Trans-
 missora de Energia (i) - - - 89 - -
ATE VI Campos Novos 
 Transmissora de Energia (i) - - - 171 - -
ATE VII Foz do Iguaçu 
 Transmissora de  Energia (i) - - - 124 - -
ATE VIII Transmissora de 
 Energia (i) - - - 34 - -

- 133 (133) 418 101 (1.540)
(i) Refere-se a reembolso de gastos administrativos. (ii) Corresponde às contas a pagar e cus-
tos provenientes do contrato de manutenção das instalações de  transmissão da Compa-
nhia firmado com a Omega Brasil. As transações com partes relacionadas são decorrentes 
de operações normais da Companhia, não se constituindo como empréstimos ou transa-
ções não usuais. Devido à venda das ações do acionista Abengoa Concessões à Seville (Nota 
1.2), a Companhia deixou de ser parte relacionada das sociedades pertencentes ao Grupo 
do antigo acionista. Desta forma, os saldos a pagar a Omega Brasil em 31/12/2018 estão di-
vulgados como saldos a pagar a fornecedores (Nota 11). b) Remuneração do pessoal-chave 

da Administração. O pessoal-chave da Administração inclui os diretores e conselheiros. A 
remuneração paga ou a pagar ao pessoal chave da Administração, por seus serviços, está
apresentada a seguir: 31/12/2018 31/12/2017
Salários 298 768
Encargos sociais 62 61
Benefícios 21 380

381 1.209
(*)  As remunerações da diretoria e dos conselheiros são rateadas entre as seguintes empre-
sas do grupo: ATE V, ATE VI, ATE VII e ATE VIII.

 █ 7. Tributos
a) A recuperar. 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 5.341 5.271
Imposto de renda – IRPJ e contribuição social - CSLL 3.257 2.126
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 242 653
Programa de Integração Social – PIS 297 119
Contribuição para financiamento da Seguridade Social 
– COFINS 64 25
PIS e COFINS s/ AIS (i) 1.481 1.790
Outros tributos a recuperar - 558
Não circulante 2.236 4.510
PIS e COFINS s/ AIS (i) 2.236 4.510
(i) Referem-se substancialmente a créditos de PIS e COFINS sobre o ativo anteriormente 
classificado como imobilizado em serviço, oriundos de aquisições de máquinas e equipa-
mentos, excluindo as despesas com pessoal, administrativas e tributos incidentes sobre 
o custo de aquisição, calculados a alíquota de 1,65% para o PIS e 7,6%  para a COFINS.
b) A recolher. 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 129 151
IRPJ e CSLL - parcelamento 115 108
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 10
Imposto sobre Serviços - ISS 4 -
Outros tributos a recolher 10 33
Não circulante 126 270
IRPJ e CSLL - parcelamento 126 270

 █ 8. Concessão do serviço público
8.1. Ativo financeiro da concessão 31/12/2018 31/12/2017
A ser recebido na operação (a) - 149.691
A ser recebido por indenização (b) - 45.165

- 194.856
Circulante - 15.572
Não circulante - 179.284

- 194.856
(a) Valores de fluxo de caixa futuros da Companhia que serão recebidos dentro do prazo 
da concessão por meio da RAP. (b) Parcela de valores residual de ativos permanentes ao fim 
do contrato de concessão. Com a adoção do CPC 47, as contas a receber de implementa-
ção da infraestrutura, até então, classificado como ativo financeiro, passa a ser classificado 
como ativo contratual conforme detalhado na Nota 8.2. 8.2. Ativo contratual da conces-
são. Abaixo a movimentação do ativo contratual da Companhia no exercício de 2018:
Saldo em 31/12/2017 -
Adoção inicial CPC 47 em 01/01/2018 213.150
Remuneração do ativo contratual 20.164
Amortização do ativo contratual (17.207)
Saldo em 31/12/2018 216.107
Circulante 16.854
Não circulante 199.253
Conforme mencionado nas Notas 2.16.1 e 3.1, a Companhia adotou o CPC 47 a partir de 
01/01/2018, usando o método de efeito cumulativo, não reproduzindo os efeitos deste 
CPC para o exercício comparativo de 2017. O impacto da adoção inicial resultou em um 
ajuste de R$10.957, reconhecido em reserva de retenção de lucros. Contrato de concessão 
de serviços. A seguir estão descritas as principais características do Contrato de Concessão 
do serviço público de transmissão para construção, operação e manutenção das instalações 
de transmissão (Nota 1):  Receita Anual Permitida - RAP - A prestação do serviço público 
de transmissão dar-se-á mediante o pagamento à transmissora da RAP a ser auferida, a 
partir da data de disponibilização para operação comercial das instalações de transmissão. 
A RAP é reajustada anualmente pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA.  Fa-
turamento da receita de operação, manutenção e construção - Pela disponibilização 
das instalações de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito, ao 
faturamento anual de operação, manutenção e construção, reajustado e revisado anual-
mente.  Parcela variável - A receita de operação, manutenção e construção estará sujeita 

a desconto, mediante redução em base mensal, refletindo a condição de disponibilidade 
das instalações de transmissão, conforme metodologia disposta no Contrato de Prestação 
de Serviços de Transmissão - CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibi-
lidade não poderá ultrapassar 12,5% da RAP de operação, manutenção e construção da 
transmissora, relativa ao exercício contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da 
indisponibilidade, inclusive este mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a trans-
missora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução 
nº318/98, no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de 
operação, manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto 
de infração.  Ativo financeiro indenizável - Extinção da concessão e Reversão de Bens 
Vinculados ao Serviço Público de Energia Elétrica - o advento do termo final do contrato de 
concessão determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a 
seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção de uma nova transmisso-
ra. A extinção da concessão determinará de pleno direito, a reversão, ao Poder Concedente 
dos bens vinculados ao serviço, procedendo-se aos levantamentos e às avaliações, bem 
como à determinação do montante da indenização devida à transmissora, observados os 
valores e as datas de sua incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos bens 
reversíveis será aquele resultante de inventário realizado pela ANEEL ou por preposto espe-
cialmente designado, e seu pagamento será realizado com os recursos da Reserva Global 
de Reversão - RGR, na forma do artigo 33 do Decreto nº 41.019/57, Regulamento dos Ser-
viços de Energia Elétrica, e do artigo 4º da Lei nº 5.655/71, alterado pelo artigo 9º da Lei n° 
8.631/93, depois de finalizado o processo administrativo e esgotados todos os prazos e ins-
tâncias de recursos, em uma parcela, corrigida monetariamente até a data de pagamento. 
A Companhia não é obrigada a remunerar o Poder Concedente pela concessão da linha de 
transmissão de energia por meio de investimentos adicionais quando da reversão dos bens 
vinculados ao serviço público de energia elétrica. A administração entende que a melhor 
estimativa para o valor de indenização é o valor residual do ativo imobilizado.  Renovação 
ou rescisão - A critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do 
serviço público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por no máximo, igual exercí-
cio, de acordo com o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei n° 9.074/95, mediante 
requerimento da transmissora. A eventual prorrogação do prazo da concessão estará subor-
dinada ao interesse público e à revisão das condições estipuladas no contrato de concessão.  
 Aspectos ambientais - A transmissora deverá construir, operar e manter as instalações 
de transmissão, observando a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando to-
das as providências necessárias com o órgão responsável para obtenção de licenciamentos, 
por sua conta e risco, e cumprir todas as suas exigências. Independentemente de outras 
exigências do órgão licenciador ambiental, a transmissora deverá implementar medidas 
compensatórias, na forma prescrita no artigo 36 da Lei n° 9.985/00, que trata de “repara-
ção de danos ambientais causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas”, a 
serem detalhadas na apresentação do Projeto Básico Ambiental, de sua responsabilidade, 
junto ao órgão competente, submetendo-se, ainda, às exigências dos órgãos ambientais 
dos Estados onde serão implantadas as linhas de transmissão.  Descumprimento de 
penalidades - Nos casos de descumprimento das penalidades impostas por infração, ou 
notificação ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a 
prestação de serviços, poderá ser decretada a caducidade da concessão, na forma estabe-
lecida na lei e no contrato de concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades 
da transmissora perante o Poder Concedente, a ANEEL e os usuários e terceiros, e das inde-
nizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade, poderá a ANEEL propor a 
desapropriação do bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão público. O 
valor mínimo definido para o leilão será o montante líquido da indenização que seria devida 
no caso da caducidade. Aos controladores será transferido do montante apurado, o valor 
equivalente às suas respectivas participações. Estrutura de formação da RAP. A Companhia 
detentora da concessão da linha de transmissão de energia é remunerada pela disponibi-
lidade de suas instalações de transmissão, integrantes da Rede Básica e da Rede Básica de 
Fronteira, não estando vinculada à carga de energia elétrica transmitida, mas, sim, ao valor 
homologado pela ANEEL quando da outorga do contrato de concessão. 

 █ 9. Depósitos vinculados
Referem-se às contas-reserva vinculadas aos empréstimos captados pela Companhia (Nota 
12). Como o vencimento dos referidos empréstimos ocorrerá nos anos de 2026, 2029 e 
2031, estes depósitos vinculados estão classificados no ativo não circulante. 

 █ 10. Fornecedores
31/12/2018 31/12/2017

Serviços 662 624
Outros 255 370

917 994
Circulante 917 390
Não circulante - 604

917 994

 █ 11. Empréstimos e financiamentos
11.1. Composição. Empréstimo 

liberado
31/12/2018 31/12/2017

Agente financeiro Modalidade Taxa anual de juros Vencimento Moeda Circulante Não circulante Total Circulante Não circulante Total
BNDES Abertura de crédito TJLP + 2,49% a.a. 15/12/2023 R$ 80.101 5.948 23.416 29.364 5.926 29.084 35.010

5.948 23.416 29.364 5.926 29.084 35.010
Em 15/01/2011, foi assinado contrato de financiamento com o BNDES no valor de R$80.101 
divididos em dois subcréditos:  Subcrédito “A”; R$79.101, destinados à aquisição de má-
quinas e equipamentos nacionais, à execução de obras civis e aos demais itens necessários 
à implantação do projeto;  Subcrédito “B”; R$1.000, destinados a investimentos sociais no 
entorno do projeto, não contemplados nos licenciamentos ambientais e/ou nos programas 
socioambientais do Projeto Básico Ambiental para a implantação do projeto. O crédito foi 
destinado à implantação e operação do sistema de transmissão localizado nos Estados de 
Santa Catarina e Paraná, composto pelas Linhas de Transmissão Bateias-Curitiba, com 37 
km de extensão em 525 kV, e Canoinhas Mateus, com 48 km de extensão em 230 kV, 
bem como as entradas de linha nas respectivas subestações associadas. Adicionalmente, o 
projeto previa investimentos sociais não contemplados nas condicionantes do processo de 
licenciamento ambiental. As parcelas de longo prazo dos empréstimos e financiamentos 
têm vencimento nos seguintes anos:

2020 2021 2022 2023 Total não circulante
BNDES 5.852 5.852 5.852 5.860 23.416
11.2. Garantias concedidas. a) Cessão fiduciária. A ATE IV cedeu fiduciariamente, em 
favor do BNDES, em caráter irrevogável e irretratável, a partir de 15/01/2011, data da assina-
tura do contrato de financiamento mediante Abertura de Crédito n° 09.2.0308.1, e até o 
final da liquidação de todas as obrigações nele assumidas pela Companhia, compreenden-
do, mas não se limitando a:  O direito de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou 
potencialmente, sejam ou venham a se tornar exigíveis e pendentes de pagamento pelo Po-
der Concedente a ATE IV, incluído o direito de receber todas as indenizações pela extinção 
da concessão outorgada nos termos do Contrato de Concessão n° 008/2007 - ANEEL e seus 
posteriores aditivos;  Os direitos creditórios da ATE IV, provenientes da prestação de servi-
ços de transmissão de energia elétrica, previstos no Contrato de Concessão n° 008/2007 
- ANEEL e no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão n° 008/2008 e respectivos 
aditivos;  O direito da ATE IV de transmitir energia elétrica; e  Todos os demais direitos, cor-
póreos ou incorpóreos, potenciais ou não, da ATE IV que possam ser objeto de cessão fidu-
ciária de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis, decorrentes da conces-
são. b) Penhor de ações. A interveniente Seville Transmission Assessoria em Investimentos 
S.A. , em penhor, em caráter irrevogável e irretratável, a partir da assinatura do contrato e 
até o final da liquidação de todas as obrigações nele assumidas pela ATE IV, a totalidade das 
ações de emissão da ATE IV de sua titularidade. c) Contas Reserva.  Conta Reserva do Servi-
ço da Dívida, com recursos no valor equivalente a 3 vezes o valor da última prestação mensal 
vencida do serviço da dívida, incluindo pagamentos de principal, juros e demais acessórios 
da dívida decorrente do Contrato de Financiamento.  Conta Reserva de O&M, com re-
cursos equivalentes a 3 (três) vezes o último pagamento vencido do contrato de O&M.  
11.3. Cláusulas restritivas. As principais cláusulas restritivas da Companhia referentes aos 
empréstimos e financiamentos vigentes estão descritos abaixo:  Não realizar distribuição 
de dividendos e/ou pagamentos de juros sobre capital próprio cujo valor, isoladamente ou 
em conjunto, supere 25%  do lucro líquido ajustado.  Não firmar contratos de mútuo 
com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou com componentes do Grupo Econômico 
a que pertença a Companhia, bem como, não efetuar redução de seu capital social até a 
liquidação de todas as obrigações assumidas no presente Contrato, sem anuência prévia do 
banco (a Companhia poderá assinar contratos com componentes de seu Grupo Econômi-
co, exclusivamente para fins operacionais, sem a anuência do BNDES, desde que a soma de 
todos os contratos não ultrapasse o valor anual de 0,2% da Receita Operacional Líquida). 
 Manter, durante todo o período de amortização deste Contrato, recursos na “Conta 
Reserva do Serviço da Dívida” e na “Conta Reserva de O&M” nos termos do “Contrato de 
Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças”.  Apresentar 
anualmente balanço auditado por empresa independente cadastrada na CVM.  Manter 
o Índice de Cobertura da Dívida - ICSD mínimo de 1,3x.  Manter, durante todo o período 
de amortização deste Contrato, índice de Capital Próprio, definido pela relação Patrimônio 
Líquido sobre Ativo Total, igual ou superior a 30%.  Manter seguro do projeto e linhas du-
rante toda a vigência do contrato. Em 31/12/2018 a Administração da Companhia avaliou 
estas cláusulas restritivas e concluiu que as mesmas estão sendo cumpridas.

 █ 12. Provisões
31/12/2018 31/12/2017

Ambientais 819 659
Fundiário 21.364 5.070

22.183 5.729
Circulante 819 659
Não circulante 21.364 5.070

22.183 5.729
Provisões ambientais. Referem-se a provisão de contratação de serviços para atendimento 
às condicionantes do licenciamento ambiental. Entre os principais destacam-se programas 
de fauna, educação ambiental, comunicação social, diagnóstico sócio ambiental, gestão 
ambiental, reposição florestal, compensação ambiental, dentre outros. Fundiário. Corres-
pondem aos valores relacionados à liberação de faixa de servidão da linha de transmissão 
(indenizações, perícias, processos judiciais, dentre outros).
a) Movimentação das provisões. Ambientais Fundiário Total
Em 31/12/2016 659 3.540 4.200
Adições - 3.873 3.873
Baixas / pagamentos (1) (2.343) (2.344)
Em 31/12/2017 659 5.070 5.729
Adições 160 18.568 (i) 18.728
Baixas / pagamentos - (2.274) (2.274)
Em 31/12/2018 819 21.364 22.183
(i) Refere-se substancialmente a provisão de um processo de servidão administrativa na qual 
houve um bloqueio judicial de R$ 16 milhões em 2018. A Companhia, através de seus ad-
vogados, embargou a decisão para questionar a matéria e recorrer no Superior Tribunal de 
Justiça. b) Passivos Contingentes. A Companhia tem processos classificados como possíveis 
de perda, com base na avaliação de seus assessores jurídicos externos, para as quais não há 
provisão constituída em 31/12/2018, conforme CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes 
e Ativos Contingentes. 31/12/2018 31/12/2017
Cíveis 53 -
Tributários (i) 1.926 2.279
Fundiários (ii) 1.326 -

3.305 2.279
(i) Refere-se a uma execução fiscal para cobrança de débitos de ISS consubstanciados em 
certidões de dívidas ativas. (ii) Refere-se aos processos relacionados a liberação de faixa de 
servidão nos quais se encontram suspensos judicialmente. O departamento jurídico da 
Companhia mantém acompanhamento constante dos mesmos. Não é esperado nenhum 
passivo relevante resultante dos passivos contingentes. 

 █ 13. Encargos setoriais
31/12/2018 31/12/2017

Reserva global de reversão - RGR - 543
Pesquisa e desenvolvimento - P&D 826 507
Taxa de fiscalização de serviços de Energia Elétrica – TFSEE 6 86

832 1.136

Reserva Global de Reversão - RGR. A contribuição para a formação da RGR é de 
responsabilidade das Empresas Concessionárias do Serviço Público de Energia Elétrica, 
mediante uma quota denominada Reversão e Encampação de Serviços de Energia Elé-
trica, de até 2,5% do valor dos investimentos dos concessionários e permissionários, 
limitado a 3% da receita anual. O valor da quota é computado como componente do 
custo do serviço das concessionárias. Conforme art. 20 da Lei nº 12.431, de 2011, a 
vigência deste encargo, cuja extinção estava prevista para o final do exercício de 2010, 
foi prorrogada até 2035. Pesquisa e Desenvolvimento - P&D. As concessionárias de 
energia elétrica estão obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 
1% de sua receita operacional líquida ajustada, em pesquisa e desenvolvimento do 
setor elétrico, nos termos da Lei nº 9.991, de 24/07/2000. Os recursos do P&D têm a 
finalidade de custear os estudos e pesquisas de planejamento da expansão do sistema 
energético, bem como os de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento 
dos potenciais hidrelétricos. Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – 
TFSEE. A Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE foi criada, pela 
Lei 9.427, de 26/12/1996, e regulamentada pelo Decreto 2.410, de 28/11/1997, com 
a finalidade de constituir a receita da Agência Nacional de Energia Elétrica cobertura 
das suas despesas administrativas e operacionais. Em 11/01/2013, a Lei n°12.783, 
reduziu a TFSEE equivale a 0,5% do valor econômico agregado pelo concessionário, 
permissionário ou autorizado, inclusive no caso de produção independente e auto-
produção, na exploração de serviços e instalações de energia elétrica, para 0,4%. A 
TFSEE é devida desde 01/01/1997, sendo fixada anualmente pela ANEEL e paga em 
doze cotas mensais. 

 █ 14. PIS e COFINS diferidos
Refletem os efeitos fiscais diferidos do PIS e da COFINS na aplicação dos procedimen-
tos contábeis relacionados ao CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes. 

 █ 15. Imposto de renda e contribuição social
a) Reconciliação das despesas de imposto de renda e contribuição social
Resultado antes do imposto 31/12/2018 31/12/2017
 de renda e da contribuição social (4.955) (2.986)
Alíquota nominal 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social às
 alíquotas da legislação 1.685 1.015
Utilização do prejuízo fiscal – PERT - (75)
Outras adições 22 -
Imposto de renda e contribuição social
 reconhecidos no resultado 1.706 940
Correntes 22 -
Diferidos 1684 940

1.706 940
b) Saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos 31/12/2018 31/12/2017
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias, líquidas (9.662) (584)
IRPJ e CSLL sobre prejuízos fiscais e base negativa 5.702 4.477

3.960 3.893
O ativo diferido de imposto de renda e contribuição social foram reconhecidos contabil-
mente levando-se em consideração a realização provável desses saldos a partir de proje-
ções de resultados tributários futuros. A Empresa espera realizar integralmente o IRPJ e 
CSLL diferido ativo até 2021. Tais projeções foram elaboradas com base em premissas e 
julgamentos internos, bem como projeções de cenários econômicos futuros que podem, 
portanto, sofrer alterações. Prejuízos fiscais gerados no Brasil podem ser compensados 
com lucros tributáveis futuros, limitados, porém a 30% do lucro tributável do exercício e, 
despesas pré-operacionais podem ser amortizadas pelo período mínimo de cinco anos. 

 █ 16. Patrimônio liquido
16.1. Capital social. O capital social da Companhia é representado por 189.327.000 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo distribuído da seguinte  
forma: 

31/12/2018 31/12/2017
Acionistas
Seville Transmission

Quantidade 
de ações

Partici-
pação %

Quantidade 
de ações

Partici-
pação %

Assessoria em Investimentos S.A. 144.704.698 76,43% - -
Abengoa Concessões Brasil Holding 
S.A. – Em recuperação judicial - - 144.704.697 76,43%
Abengoa Construção Brasil
 Ltda – Em recuperação judicial - - 1 0,0%
Compañia Española de Financiación 
del Desarrollo  S.A. – COFIDES 44.623.000 23,57% 44.623.000 23,57%

189.327.698 100,0% 189.327.698 100,0%
Em 30/05/2018 a Seville efetivou a compra de 76,43% das ações ordinárias detidas 
pelos acionistas Abengoa Concessões e Abengoa Construção após aprovação da 
ANEEL para a transferência da titularidade da participação nas linhas, com a anuência 
do BNDES para a substituição da acionista interveniente dos financiamentos relativos 
aos empreendimentos. 16.2. Resultado por ação. O cálculo do lucro básico por ação 
foi realizado utilizando como base a média ponderada das ações ordinárias em circu-
lação, conforme apresentado a seguir:

31/12/2018 31/12/2017
Nº de ações ordinárias em circulação no início
 do exercício (milhares) 189.328 189.328
Nº de ações ordinárias em circulação ao término do
 exercício (milhares) 189.328 189.328
Resultado líquido do exercício (3.249) (2.046)
Nº médio ponderado das ações ordinárias (milhares)
 no exercício 189.328 189.328
Resultado básico e diluído por ação (0,017) (0,011)
A Companhia não possui instrumentos conversíveis em ação que devam ser consi-
derados para o cálculo do resultado por ação diluído referente ao exercício findo em 
31/12/2018. Consequentemente, o resultado por ação básico e diluído são iguais.

 █ 17. Receita líquida
31/12/2018 31/12/2017

Receita bruta: 23.784 8.004
Remuneração do ativo financeiro da concessão - 2.345
Remuneração do ativo contratual da concessão 20.164 -
Receita de operação e manutenção 3.620 5.585
Outras receitas - 74
Deduções da receita: (2.210) (2.180)
Impostos sobre serviços (PIS e COFINS) (1.901) (662)
Encargos setoriais (197) (748)
Outras deduções (112) (810)
Receita líquida 21.574 5.824
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 █ 18. Custos e despesas por natureza
31/12/2018 31/12/2017

Pessoal 2.139 2.546
Serviços de terceiros 4.313 2.321
Provisão (reversão) para contigências 16.454 1.530
Seguros 104 117
Outras despesas 836 235

23.846 6.749
Classificado como:
Despesas operacionais 3.170 3.297
Custo de serviços prestados 20.676 3.452

23.846 6.749
 █ 19. Resultado financeiro

31/12/2018 31/12/2017
Receitas financeiras: 597 1.704
Rendimentos de aplicações financeiras 482 1.437
Outras receitas 115 267
Despesas financeiras: (3.280) (3.765)
Juros sobre empréstimos e financiamentos (2.881) (3.524)
Juros e multas (148) (236)
Outras despesas (251) (5)
Resultado financeiro, líquido (2.683) (2.061)

 █ 20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos
20.1. Gerenciamento de riscos. As atividades exercidas pela Companhia estão expostas a 
diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial, risco de taxa de juros e 
risco de inflação), risco de crédito e risco de liquidez. O Modelo de Gestão de Risco da Com-
panhia busca minimizar potenciais efeitos adversos no seu desempenho financeiro. A ges-
tão de risco é controlada pelo Departamento Financeiro Corporativo que identifica e avalia 
os riscos financeiros com a colaboração direta dos segmentos corporativos da Companhia, 
quantificando os mesmos por projeto, área e sociedade. As normas internas de gestão 
proporcionam políticas escritas para a gestão de risco global, assim como para as áreas con-
cretas como risco cambial, risco de crédito, risco de taxa de juros, risco de liquidez, emprego 
de instrumentos de cobertura e derivativos. Os principais riscos financeiros identificados no 
processo de gerenciamento de riscos são: a) Riscos de mercado. É o risco de alterações em 
variáveis de mercado, tais como, inflação e taxas de juros. O objetivo do gerenciamento 
de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições aos riscos de mercado, dentro 
de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.  Risco cambial – Em 
31/12/2018, a Companhia não apresenta operações relevantes em moeda estrangeira, não 
sendo esperado nenhum efeito relevante relativo à variação cambial.  Risco de taxa de 
juros – Este risco surge principalmente dos passivos financeiros com taxas de juros variáveis.  
 Risco de inflação - A receita da Companhia atuando no segmento de transmissão é atu-
alizada anualmente por índices de inflação. Em caso de deflação, a concessionária terá suas 
receitas reduzidas. Em caso de repentino aumento da inflação a concessionária poderia não 
ter as suas receitas ajustadas tempestivamente e com isso incorrer em impactos nos resulta-
dos. b) Riscos de crédito. É o risco de incorrer em perdas decorrentes do não cumprimento 
de obrigações contratuais por parte de terceiros. Neste sentido, as principais exposições ao 
risco de crédito na data das demonstrações financeiras estão relacionadas a seguir:  Caixa 
e equivalentes de caixa - Nota 4. Para controlar o risco de crédito do caixa e equivalentes 
de caixa, a Companhia possui critérios que estabelecem que as contrapartes devam ser 
sempre instituições financeiras de 1ª linha e dívida pública de alto nível de qualificação de 
crédito assim como política estabelecida de limites máximos a investir ou contratar com 
revisão periódica dos mesmos.  Contas a receber – Nota 5. A Administração entende 
que não há risco de crédito em relação aos seus Contas a receber, pois o Contrato de Uso 
Sistema de Transmissão – CUST, celebrado entre a Companhia e o Operador Nacional do 
Sistema Elétrico – ONS, garante o recebimento dos valores devidos pelos usuários pelos 
serviços prestados por meio do Contrato de Constituição de Garantia – CCG e da Carta de 
Fiança Bancária - CFB. As principais vantagens desses mecanismos de proteção são: (i) riscos 
diluídos, pois todos os usuários pagam a todos os transmissores; (ii) as garantias financeiras 
são fornecidas individualmente pelos usuários; e (iii) negociações de pagamento são feitas 
diretamente entre transmissores e usuários. No caso de não pagamento, as controladas, 
como agentes de transmissão, poderão solicitar ao ONS o acionamento centralizado da 
garantia bancária do usuário relativa ao CCG ou à CFB. A RAP de uma companhia de 
transmissão é recebida das companhias que utilizam sua infraestrutura por meio de tarifa 
de uso do sistema de transmissão - TUST. Essa tarifa resulta do rateio entre os usuários de 
transmissão de alguns valores específicos; (i) a RAP de todas as transmissoras; (ii) os servi-
ços prestados pelo ONS; e (iii) os encargos regulatórios. O poder concedente delegou às 
geradoras, distribuidoras, consumidores livres, exportadores e importadores o pagamento 
mensal da RAP, que por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, constitui-
-se em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro e deste 
modo o risco de crédito é baixo. c) Risco de liquidez. É o risco da Companhia encontrar difi-

culdades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são 
liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A política de liquidez e de 
financiamento da Companhia tem como objetivo assegurar a disponibilidade de recursos 
suficientes para cumprir com seus compromissos financeiros. Os prazos de liquidação dos 
passivos financeiros não derivativos, como empréstimos e financiamentos, estão divulga-
dos na Nota 11. Os saldos relacionados a fornecedores, reconhecidos pela Companhia 
como passivo financeiro não derivativo, possuem prazo de liquidação para os próximos 12 
meses. A Companhia tem empréstimos e financiamentos bancários que contêm cláusulas 
restritivas. O não cumprimento destas cláusulas restritivas pode exigir que a Companhia 
liquide tais compromissos antes da data indicada na tabela de fluxo de pagamentos. As 
tabelas a seguir mostram em detalhes o prazo de vencimento dos principais instrumentos 
financeiros não derivativos detidos pela Companhia:

31/12/2018
Até 3 

meses
De 3 meses 

a 1 ano
De 1 a 
5 anos

Após 
5 anos Total

Partes relacionadas 133 - - - 133
Fornecedores 1.134 - - - 1.134
Empréstimos e financiamentos 1.556 4.392 23.416 - 29.364

2.823 4.392 23.416 - 30.631
31/12/2017

Até 3 
meses

De 3 meses 
a 1 ano

De 1 a 
5 anos

Após  
5 anos Total

Partes relacionadas 101 - - - 101
Fornecedores 390 - 604 - 994
Empréstimos e financiamentos 1.579 4.347 29.084 - 35.010

2.070 4.347 29.688 - 36.105
20.2. Análise de sensibilidade dos principais instrumentos financeiros. A tabela de 
sensibilidade a seguir demonstra os impactos nos empréstimos, financiamentos e debêntu-
res que seriam gerados por mudanças nas variáveis de riscos indexados à Taxa de Juros de 
Longo Prazo – TJLP e às quais a Companhia estará exposta para 31/12/2019. A Administra-
ção entende que o cenário provável em 31/12/2019 para a TJLP é de 7,0% 
conforme expectativa de mercado. Valor exposto 

31/12/2018
Cenário 

provável
Empréstimos e financiamentos - TJLP 29.364 2.055
Efeito esperado no resultado do exercício
 e no patrimônio liquido 2.055
Fonte: A TJLP utilizada foi a fixada pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, conforme 
site do BNDES. 20.3. Gerenciamento do capital. Os objetivos da Companhia ao adminis-
trar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para 
oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter 
uma estrutura de capital ideal. A Companhia monitora o capital com base no seu nível de 
endividamento, bem como nos compromissos previstos nos contratos de empréstimos 
assinados. O nível de endividamento da Companhia é medido pelo montante total de 
empréstimos menos o caixa e equivalentes de caixa e dividido por seu patrimônio líquido.  
A Administração também monitora o nível de dividendos para os acionistas. 
O índice de endividamento está apresentado a seguir: 31/12/2018 31/12/2017
Dívida 29.364 35.010
Caixa e equivalentes de caixa (7.892) (19.170)
Dívida líquida 21.472 15.840
Patrimônio líquido 186.285 178.577
Índice de endividamento líquido (Divida liquida/ PL) 0,12 0,09
20.4. Estimativa do valor justo. O valor justo dos instrumentos financeiros, para fins de 
divulgação, é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros pela 
taxa de juros vigente no mercado, que está disponível para a Companhia para instrumentos 
financeiros similares.  Atualmente, a Companhia não efetua aplicações de caráter especu-
lativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Companhia aplica CPC 40/ IFRS 
7 para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que 
requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia: Nível 
1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos.  
 Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1, que 
são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamen-
te (ou seja, derivados dos preços).  Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são 
baseadas em dados adotados no mercado (ou seja, inserções não observáveis).
Ativos financeiros Nível 31/12/2018 31/12/2017
Caixa e equivalentes de caixa 2 7.892 19.170
Depósitos vinculados 2 2.426 2.868
Ativo financeiro da concessão 2 - 194.856
Não houve instrumentos financeiros alocados ao Nível 1 e ao Nível 3, nem ocorreram trans-
ferências de níveis nas datas ora apresentadas. A Administração da Companhia entende 
que os valores justos de seus ativos financeiros se aproximam dos seus valores contábeis.

20.5. Instrumentos financeiros por categoria
31/12/2018 31/12/2017

Ativos financeiros: Nota

Valor justo 
por meio do 

resultado

Custo 
amorti-

zado

Valor justo 
por meio do 

resultado

Emprésti-
mos e re- 
cebíveis

Caixa e equivalentes de caixa 4 7.892 - 19.170 -
Depósitos vinculados 9 2.426 - 2.868 -
Contas a receber 5 - 2.597 - 2.591
Partes relacionadas 6 - - - 418
Ativo financeiro da concessão 8.1 - - - 194.856

10.318 2.597 22.038 197.865
31/12/2018 31/12/2017

Passivos financeiros: Nota
Custo 

amortizado
Empréstimos e 

recebíveis
Fornecedores 10 917 994
Empréstimos e financiamentos 11 29.364 35.010
Partes relacionadas 6 133 101

30.414 36.105
 █ 21. Compromissos assumidos

21.1. Operação e manutenção. As atividades relacionadas à operação e manutenção da 
linha de transmissão são realizadas pela parte relacionada Omega Brasil através de contrato 
firmado em 12/06/2009. O valor dos serviços rotineiros e dos serviços emergenciais a ser 
pago é de R$1.197 por ano, conforme aditivo firmado em 01/07/2015, com vigência até 
01/05/2020. 21.2. Aspectos ambientais. A política nacional do meio ambiente deter-
mina que o funcionamento regular de atividades consideradas efetiva ou potencialmen-
te poluidoras, ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente, está 
condicionado ao prévio licenciamento ambiental. A Companhia, em consonância com as 
determinações legais vigentes, busca o atendimento na íntegra, a todos os comandos ne-
cessários à perfeita execução do objeto de sua concessão, por meio da obtenção de todas 
as licenças ambientais necessárias para a condução das atividades de instalação, operação 
e manutenção da linha de transmissão. A licença ambiental vigente expedida à Companhia 
até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras está demonstrada a seguir:

Empreendimento Órgão ambiental
Tipo de 
licença

Data de 
emissão Vencimento

LT 230 kV Canoi-
nhas - São Mateus IBAMA

LO 
1047/2011(i) 01/09/2011

01/09/2017 
(*)

SE Bateias - SE 
Curitiba

Instituto Ambiental 
do Paraná - IAP

LO 
21959/2016 16/05/2016 13/05/2020

(*) Foi solicitada ao IBAMA a renovação da LO 1.047/2011 em 10/04/2017 referente ao pro-
cesso 02001.001701/2007-66. Conforme Art. 18 da Resolução CONAMA nº 237/1997, a 
renovação da Licença de Operação - LO de uma atividade ou empreendimento deverá ser 
requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, 
fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação 
definitiva do órgão ambiental competente. Compensação ambiental. Compensação am-
biental é um termo de compromisso assumido pelo empreendedor com o Órgão Ambien-
tal licenciador cujo objeto é a fixação das medidas compensatórias decorrentes do processo 
de licenciamento ambiental cuja aplicação obedece à legislação correspondente. A Lei nº 
9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, atra-
vés de seu artigo 36, impõe ao empreendedor a obrigatoriedade de apoiar a implantação e 
manutenção de unidade de conservação da Companhia de proteção integral, quando, du-
rante o processo de licenciamento e com fundamento em EIA/RIMA, um empreendimento 
for considerado como de significativo impacto ambiental.

Empreendimento Compensação ambiental
LT 230 kV Canoinhas - São Mateus Não aplicável.

LT 230kv Curitiba - Bateias

Concluída através do TQCA N° 04/2011 (SID N° 
07.768.594-4) em 30/08/2011 emitida pelo Ins-
tituto Ambiental do Paraná - IAP.

 █ 22. Seguros 
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a ris-
cos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada 
a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria, consequentemente, não foram 
examinadas pelos nossos auditores independentes.
Seguradora Ramo Apólice nº Vigência Valor
Tokio Marine Riscos operacionais (*) 960.0000001357 Dez/2017 a Dez/2018 87.100

Sompo Responsabilidade civil (*) 80.001.807 Dez/2017 a Dez/2018 10.000
(*) A referida apólice inclui a Companhia e as seguintes partes relacionadas: ATE V Londrina 
Transmissora de Energia S.A., ATE VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A.e ATE VII 
Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A. e ATE VIII Transmissora de Energia S.A.

Diretoria Contadora

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. Rio de Janeiro - RJ
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. em 31/12/2018, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil.
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 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.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é respon-
sável 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 finan-
ceiras 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, independentemen-
te 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 plane-
jarmos 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 divul-
gações 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. Rio de Janeiro, 05/04/2019.

ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. CRC-2SP015199/
Fernando Alberto S. de Magalhães Contador CRC-1SP133169/O-0

Vasco Barcellos     -     Flavio Câmara de Souza Ana Paula Graça Vianna - CRC - RJ -108921/0-0

Romana Blasotti  
Pavesi, non puó finire

– Sem conhecimento evidente sobre o que representa a ati-
vidade de pesquisa, o ministro A. Weintraub tenta argumentar 
jogando com as palavras: não é corte. É contingenciamento. 
A interrupção do processo de pesquisa que, em suas etapas, 
inclui, entre outras, a formação de quadros, a observação cui-
dadosa e registro sistemático de um objeto investigado, o teste 
de hipóteses, para se chegar à tese, entre outras, se for inter-
rompido, não recomeça de onde parou, mas tem que botar a 
bola no meio de campo e começar tudo de novo.

– Na palavra do Senhor A. Weintraub, “se conseguir passar 
a Previdência e voltar a arrecadação, volta o orçamento.” Isso 
não é corte, nem contingenciamento. É chantagem.

Ameaçada a busca da cura  
da Doença de Parkinson

A participação das instituições federais de ensino pesquisa 
e extensão não se restringe às capitais dos estados. No Rio de 
Janeiro, por exemplo, o corte de verbas de pesquisa pelo Se-
nhor A. Weintraub ameaça inviabilizar a calibração de equi-
pamentos indispensáveis, como é o caso de um microscópio 
especial, empregado em pesquisas que buscam a cura da Do-
ença de Parkinson, localizado no Município de Macaé.

O Programa Multicêntrico de Pós-graduação em Ciências 
Fisiológicas do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade 
da UFRJ ressalta que, no caso da Doença de Parkinson, toda 
a medicação adotada até hoje, age sobre sintomas e não sobre 
causas, objetivo maior do trabalho que este Programa desen-
volve. Já no Instituto Federal Fluminense (IFF-Macaé), estão 
ameaçadas as pesquisas de geração de energia fotovoltaica, 
energia renovável e ambientalmente limpa.

Nova Friburgo, 201 anos
Em Nova Friburgo, Região Serrana do estado do RJ, a UFF, 

universidade federal com o maior contingente de alunos, pres-
ta à população atendimento odontológico, fonoaudiológico e 
biomedicinal, gratuito e de alta qualidade, tendo beneficiado 
mais de mil cidadãos e cidadãs. Por isto, estudantes da UFF, do 
Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) e do Centro 
de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro 
(Cederj), protestaram nas ruas da cidade contra os cortes.

Em Campos dos Goytacazes
Em Campos dos Goytacazes, Norte do estado, a UFF, além 

de manter um curso pré-vestibular comunitário, realiza pes-
quisas junto aos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa 
Civil, em áreas sujeitas a inundações, prevenindo catástrofes. 
Além das universidades públicas estaduais do RJ (Uerj, Uenf 
e Uezo), as universidades públicas federais do estado ocupam 
papel qualificado e generoso, que o mercado negligencia, em 
muitos outros municípios do interior, com diversos projetos.

Movimento de pinça
A tentativa de asfixia das universidades públicas federais é 

feita através de um movimento de pinça. Por um lado, o Sr. A. 
Weintraub corta o orçamento de custeio (ou como ele prefere, 
contingencia). Por outro lado, cortam as bolsas, forma de fi-
nanciar o trabalho dos pesquisadores.

Os cortes de verbas de custeio
Foram cortados (“contingenciados”) no MEC 23% de todas 

as verbas discricionárias (são excluídos os salários) de custeio 
das universidades federais, totalizando R$ 7,3 bilhões. Dos 
R$ 122,97 bilhões do orçamento do MEC para 2019, foram 
cortados (“contingenciados”) mais R$ 680 milhões da educa-
ção básica (do infantil ao ensino médio); mais R$ 125 milhões 
da construção e manutenção de creches e pré-escolas; mais 
R$ 144 milhões para a aquisição de livros didáticos; mais R$ 
23 milhões para o transporte escolar; mais R$ 14milhões para 
a alfabetização de jovens e adultos; e mais R$ 99,9 milhões 
para o ensino profissionalizante.

O golpe final, as bolsas dos pesquisadores
O movimento de asfixia completa-se com o corte (“contin-

genciamento”) de bolsas, administradas pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Foram 
cortados (“contingenciados”) R$ 819 milhões, sendo R$ 588 
milhões em bolsas de pesquisa (3.474 benefícios). Outros 1.315 
benefícios precipitadamente cortados serão reativados.

Romana Blasotti Pavesi,  
‘La lotta all’Eternit non puó finire...’

Deu no Monitor Mercantil que Davi Alcolumbre (DEM-
AP), Vanderlan Cardoso (PP-GO), Luiz do Carmo (MDB-
GO) e Chico Rodrigues (DEM-RR) gravaram um vídeo em 
Minaçu (GO), acompanhados do governador do estado, Ro-
naldo Caiado (DEM), em defesa da mineração do amianto na 
cidade.

O amianto foi banido do Brasil, pelo STF, em 2017, e ba-
nido da UE em 2005, totalizando cerca de 70 países de dife-
rentes continentes, em que não pode ser extraído, industriali-
zado, nem comercializado. Só mesmo a medievalização por 
que passa o Brasil pode explicar que senadores da República 
e governadores se atrevam a pedir a volta de uma substância 
para a qual não há níveis seguros de manuseio ou proximidade 
física.

Prossegue a notícia veiculada no MM com a afirmação de 
que a Sociedade Brasileira de Patologia (SBP) se posicionou 
contra a intenção de senadores brasileiros de liberarem a pro-
dução de amianto (ou asbesto) no país. Asbesto denomina um 
grupo de fibras de ocorrência natural, associadas a inúmeras 
doenças graves, limitantes ou letais.

Lembra que recentemente, foi criada uma Comissão Exter-
na Temporária sobre o assunto, requerida pelo senador Van-
derlan Cardoso, “o que é de extrema preocupação, uma vez 
que o amianto, em todas as suas formas (crisotila, crocidolita, 
amosita, antofilita, tremolita e actinolita), dentre as patologias 
que causa, encontra-se asbestose e neoplasias malignas, como 
o mesotelioma maligno, que é o câncer de pleura. Há a ocor-
rência dos cânceres em outros locais: peritônio (superfície que 
recobre órgãos internos abdominais), de pericárdio (recobre o 
coração), pulmão e laringe. Essas doenças causam dor, falta 
de ar, limitação às atividades laborais e cotidianas, e até o óbi-
to. É importante ressaltar que estudos epidemiológicos apon-
tam que o risco de desenvolvimento de câncer por conta do 
amianto independe da quantidade de exposição e pode ocorrer 
em qualquer fase industrial, desde a mineração à manufatura.”

Romana Blasotti Pavesi teve cinco membros da sua família 
vitimados pelo asbesto, criou a ONG Afeva, Associazione Fa-
miliari e Vittime dell’amianto, e se tornou o símbolo maior da 
luta histórica contra a Eternit, empresa criada pelo bilionário 
suíço Stephan Schmidheiny que espalhou o amianto por di-
versos países, entre os quais o Brasil.

Senadores, melhor fariam se dirigissem os seus esforços 
para retirar a condecoração a ele atribuída (ordem do Cruzeiro 
do Sul), pelo presidente FHC.
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ATE V Londrina Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 08.232.879/0001-09

Relatório anual da Administração

Balanço Patrimonial (em milhares de reais) Demonstração do resultado do exercício
(em milhares de reais)

Demonstração do resultado abrangente
(em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Senhores, A Administração da ATE V Transmissora de Energia S.A., em cum-
primento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o 
Relatório da Administração e as suas correspondentes Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício findo em 31/12/2018, acompanhadas do Parecer dos Audi-
tores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal. 
1. A Companhia. A ATE V Transmissora de Energia S.A. (“ATE V” ou “Compa-
nhia”) é uma sociedade por ações, de capital fechado e prazo indeterminado, 
com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem como objeto 
social, único e exclusivo, a implantação, construção, operação e manutenção de 
instalações de transmissão, composto pela Linha de Transmissão Londrina (PR) - 
Maringá (PR), em corrente contínua, em 230Kv, e Linha de Transmissão Itacaré 
II (SP) - Jaguariaíva (PR), em corrente contínua, em 230Kv. A Companhia possui 
uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 13.961 milhões, valor que é reajustada 
anualmente nos meses de julho.
2. Acionistas. Seus acionistas é a Seville Transmission Assessoria em Investimen-
tos S.A. (“Seville”) com 100% de participação acionária. Em 30/05/2018 o TPG 
concluiu a aquisição dos sistemas de transmissão da Abengoa, que totalizam 
3.532km, pagando pelos empreendimentos, R$482 milhões após aprovação da 
ANEEL para a transferência da titularidade da participação nas linhas, com a anu-
ência do BNDES para a substituição da acionista interveniente dos financiamentos 
relativos aos empreendimentos, além do Banco da Amazônia e dos debenturistas. 
Após a conclusão da aquisição das linhas de transmissão, a Seville (veículo utilizado 
pela TPG no Brasil), passou a deter 50% das ações ordinárias da ATE V.
3. Desempenho operacional. A ATE V demonstra competência técnica e ca-
pacidade de manter a disponibilidade dos seus ativos em elevados patamares, 
alcançando 99,96% de disponibilidade em 2018.

4. Desempenho econômico-financeiro. Lucro líquido. A ATE V vem obtendo 
lucros conforme demonstrado:

Destacamos os principais fatores que influenciaram o lucro líquido do exercício de 
2018: Em 2018, a Receita Operacional Bruta totalizou 20.273 milhões, aumento 
de 289% comparado a 2017. Esse aumento é explicado, principalmente, pela 
adoção do CPC 47 a partir de 01/01/2018 (16.967 milhões) e pelo aumento da 
receita de O&M justificado pela variação positiva do IPCA/IGPM do ciclo da RAP de 
2017/2018 para 2018/2019.
EBITDA 2018 2017 Variação (%)
Receita operacional líquida 17.259 5.765 299%
EBITDA 10.660 316 3.373%
Margem EBITDA 62% 5% 1.127%
Lucro líquido do exercício 6.760 (1.082) -625%
Resultado financeiro (2.139) (2.487) 86%
Imposto de renda e contribuição social (1.761) 1089 -162%
Depreciação e amortização - - 0%
EBITDA 10.660 316 3.373%
5. Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento. As concessionárias de energia 
elétrica estão obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 1% 
de sua receita operacional líquida ajustada, em pesquisa e desenvolvimento do 
setor elétrico, nos termos da Lei nº 9.991, de 24/07/2000. Os recursos do P&D 
têm a finalidade de custear os estudos e pesquisas de planejamento da expansão 
do sistema energético, bem como os de inventário e de viabilidade necessários ao 

aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Atendendo determinação dos cita-
dos dispositivos legais, em contrapartida aos lançamentos registrados no passivo, 
as concessionárias contabilizam no resultado, em pesquisa e desenvolvimento, 
como dedução da receita operacional. 
6. Responsabilidade Socioambiental. A ATE V vem operando em conformi-
dade com a legislação brasileira, atendendo a todos os requisitos de meio am-
biente e exigências de saúde, higiene, segurança e medicina do trabalho. Na fase 
de operação de seu empreendimento, em atendimento a Licença de Operação 
979/2010 – IBAMA para a LT Itararé II – Jaguariaíva e da Licença de Operação 
970/2009 – IAP/PR para a LT Londrina – Maringá, são desenvolvidos os Programas 
Ambientais visando mitigar e compensar os impactos ao meio ambiente. Compen-
sação ambiental é um termo de compromisso assumido pelo empreendedor com 
o Órgão Ambiental licenciador cujo objeto é a fixação das medidas compensatórias 
decorrentes do processo de licenciamento ambiental cuja aplicação obedece à 
legislação correspondente. No processo de licenciamento da Companhia não foi 
exigido compensação ambiental.
7. Auditores Independentes. Em atendimento à instrução CVM nº 381/2003, a 
ATE V informa que a Ernst & Young Auditores Independentes prestou apenas servi-
ços relacionados à Auditoria das demonstrações financeiras do exercício de 2018. 
8. Agradecimentos. Registramos nossos agradecimentos aos membros da Dire-
toria e Conselho de Administração pelo apoio prestado no debate e encaminha-
mento das questões de maior interesse da Companhia. Nossos especiais reco-
nhecimentos à dedicação e empenho do quadro funcional. Também queremos 
deixar consignados nossos agradecimentos aos prestadores de serviços, usuários, 
entidades financeiras, seguradoras, demais agentes do Setor Elétrico e a todos que 
direta ou indiretamente, colaboraram para o êxito das atividades da ATE V.

A Administração

Ativo Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 33.180 26.998
Caixa e equivalentes de caixa 4 11.958 9.400
Contas a receber 5 2.222 2.058
Partes relacionadas 6 - 29
Tributos a recuperar 7.a 3.660 3.673
Ativo financeiro da concessão 8.1 - 11.272
Ativo contratual da concessão 8.2 14.724 -
Outros ativos 616 566
Não circulante 166.477 142.923
Tributos a recuperar 7.a - 1.597
Depósitos judiciais 2.498 2.205
Depósitos vinculados 9 2.083 2.371
Imposto de renda e contribuição social diferidos - 1.390
Ativo financeiro da concessão 8.1 - 135.360
Ativo contratual da concessão 8.2 161.896 -
Imobilizado 129 -
Intangível 72 -
Total do ativo 199.858 169.921
Passivo e Patrimônio líquido
Circulante 9.064 7.685
Fornecedores 10 642 30
Empréstimos e financiamentos 11 5.208 5.202
Partes relacionadas 6 98 147
Dividendos a pagar 15 897 -
Tributos a recolher 7.b 61 154
Provisões 12 294 447
Encargos setoriais 13 791 509
PIS e COFINS diferidos 14 915 873
Outros passivos 158 323
Não circulante 166.678 36.841
Empréstimos e financiamentos 11 20.504 25.454
Tributos a recolher 7.b 87 142
Provisões 12 877 1.926
IR e CS diferidos 15 9.111 -
PIS e COFINS diferidos 14 11.990 9.319
Patrimônio líquido 148.225 125.395
Capital social 16 128.378 128.378
Reserva de lucros 19.847 -
Prejuízos acumulados 16 - (2.983)
Total do passivo e patrimônio líquido 199.858 169.921

Operações continuadas Nota 31/12/2018 31/12/2017
Receita líquida 17 17.259 5.765
Custos de serviços prestados 18 (2.783) (1.047)
Resultado bruto 14.476 4.718
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 18 (3.816) (4.402)
Resultado operacional antes do resultado
 financeiro 10.660 316
Resultado financeiro 19
Receitas financeiras 650 710
Despesas financeiras (2.789) (3.197)

(2.139) (2.487)
Resultado antes do imposto de renda
 e contribuição social 8.521 (2.171)
Imposto de renda e contribuição social 15 (1.761) 1.089
Correntes - 351
Diferidos (1.761) 738

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 6.760 (1.082)

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 6.760 (1.082)
Outros componentes do resultado abrangente - -
Total do resultado abrangente do exercício 6.760 (1.082)

Reserva de lucros Lucros/
(Pre-

juízos) 
acumu-

lados

Total Pa-
trimônio 

líquidoNota
Capital 

social

Re-
serva 
legal

Reser-
va de 
lucros

Reserva 
especial 
lucros a 
realizar Total

Em 31/12/2016 128.378 - - - - (1.901) 126.477
Resultado líquido
 do exercício - - - - - (1.082) (1.082)
Em 31/12/2017 128.378 - - - - (2.983) 125.395
Adoção CPC 47,
 efeito em
  1/01/2018 2.15.1 - - - 16.967 16.967 - 16.967
Lucro líquido do
 exercício - - - - - 6.760 6.760
Destinação do
 lucro líquido
Constituição
 de reservas - 189 2.691 - 2.880 (2.880) -
Dividendos
 propostos - - - - - (897) (897)

Em 31/12/2018 128.378 189 2.691 16.967 19.847 - 148.225

Demonstração dos fluxos de caixa
(em milhares de reais)

Fluxos de caixa de atividades operacionais Nota 31/12/2018 31/12/2017
Lucro (prejuízo) antes imposto de renda e da 
 contribuição social 8.521 (2.171)
Ajustes:
Remuneração do ativo financeiro da concessão 17 - (1.044)
Remuneração do ativo contratual da concessão 17 (16.602)
Juros sobre empréstimos e financiamentos 2.503 2.731
Contingências (1.049) (562)
Variação no capital circulante:
Contas a receber (164) 51
Tributos a recuperar 1.610 1.028
Ativo financeiro de concessão 146.632 11.470
Ativo contratual de concessão (130.500) -
Fornecedores 499 (55)
Partes relacionadas (118) 76
Tributos a recolher (148) 357
Provisões (153) (296)
Encargos setoriais 282 61
Créditos fiscais diferidos (606) (1.027)
Outros ativos e passivos (412) 76
Caixa gerado nas operações 10.295 10.695
Imposto de renda e contribuição social pagos (85) -
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos (2.338) (2.393)
Depósitos judiciais (293) -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 7.579 8.302
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (129) -
Aquisição de intangível (72) -
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento (201) -
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Depósitos vinculados 288 (164)
Amortização de principal de empréstimos (5.108) (5.066)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de financiamento (4.820) (5.230)
Aumento líquido no Caixa e equivalentes de caixa 2.558 3.072
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 9.400 6.328
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 5 11.958 9.400
Aumento líquido no Caixa e equivalentes de caixa 2.558 3.072

 █ 1. Informações gerais
 A ATE V Londrina Transmissora de Energia S.A. (“ATE V” ou “Companhia”) é uma 
sociedade por ações, brasileira, de capital fechado e prazo indeterminado, com sede e 
foro na cidade de Londrina - PR, constituída em 15/05/2007, tendo como objeto social, 
único e exclusivo, a construção, implantação, operação e manutenção do serviço pú-
blico de transmissão de energia elétrica da rede básica do sistema elétrico interligado, 
segundo os padrões estabelecidos na legislação e regulamentos em vigor. Seu único 
acionista é Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A. (“Seville”). A Com-
panhia não desenvolveu, nos exercícios findos em 31/12/2018 e de 2017, atividades 
não vinculadas ao objeto de suas concessões. A emissão destas demonstrações finan-
ceiras foi aprovada pela Diretoria da Companhia em 05/04/2019. 1.1. Concessão. 
A Companhia detém a concessão do serviço público de energia elétrica nos termos 
do Contrato de Concessão n° 009/07 firmado com a ANEEL em 11/06/2007, pelo 
prazo de 30 anos, para construção, operação e manutenção de suas instalações de 
transmissão, as quais são compostas (i) pela Linha de Transmissão de corrente alter-
nada, em 230 kV, que interliga as subestações de Londrina (PR) e Maringá (PR), (ii) 
pela Linha de Transmissão de corrente alternada, em 230 kV, que interliga as subes-
tações de Jaguariaíva (PR) e Itararé II (SP), (iii) pelo Banco de Autotransformadores de 
525/230 kV, 3X224 MVA de potência, na SE Londrina, bem como (iv) pelas demais 
instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, con-
trole, telecomunicação, administração e apoio. A Companhia entrou em operação 
em 30/11/2011 e recebe pela prestação do serviço público de transmissão de ener-
gia uma Receita Anual Permitida-RAP de R$13.961 (salvo o montante necessário à 
cobertura das contribuições sociais recuperáveis relativas ao PIS e COFINS). O valor 
da RAP é reajustado anualmente, no mês de julho, nos termos do Contrato de Con-
cessão. 1.2. Aquisição de participação do antigo acionista. Como parte do pro-
cesso de recuperação judicial do antigo acionista, Abengoa Concessões, houve leilão 
judicial para alienação da participação societária de determinados ativos, inclusive 
da ATE V; tendo sido proferida decisão de primeira instância adjudicando a propos-
ta do Texas Pacific Group - TPG, por meio de sua afiliada TSI management LLC, em 
18/12/2017. Em 30/05/2018 o TPG concluiu a aquisição dos sistemas de transmissão 
da Abengoa, que totalizam 3.532km, pagando pelos empreendimentos, R$491 mi-
lhões após aprovação da ANEEL para a transferência da titularidade da participação 
nas linhas, com a anuência do BNDES para a substituição da acionista interveniente dos 
financiamentos relativos aos empreendimentos, além do Banco da Amazônia e dos 
debenturistas. Após a conclusão da aquisição das linhas de transmissão, a Seville (veí-
culo utilizado pela TPG no Brasil), passou a deter 50% das ações ordinárias da ATE V.

 █ 2. Resumo das principais políticas contábeis
 As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações finan-
ceiras estão definidas abaixo. Estas políticas foram aplicadas de modo consistente no 
exercício apresentado, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base de prepara-
ção e apresentação. As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos fi-
nanceiros mensurados pelos seus valores justos, quando aplicável, conforme descrito 
nas práticas contábeis a seguir. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da 
Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas 
áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem 
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações 
financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresen-
tação. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a mo-
eda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“moeda funcional”). 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcio-
nal e a de apresentação da Companhia. 2.3. Transações em moeda estrangeira. As 
operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando 
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens 
são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas 
transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do período, referentes a ativos 
e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do 
resultado. 2.4. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem 
dinheiro em caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, normalmente com vencimentos 
originais de até três meses da data de contratação. Os equivalentes de caixa são man-
tidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para 
investimento ou outros fins. 2.5. Instrumentos financeiros. A Companhia aplicou os 
requerimentos do CPC 48 – Instrumentos Financeiros, a partir de 01/01/2018, relativos a 
classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros e a mensuração e o reconhe-
cimento de perdas por redução ao valor recuperável. 2.5.1. Ativos financeiros. a) Clas-
sificação e mensuração. Com a adoção do CPC 48 os instrumentos financeiros passaram 
a ser classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo 
por meio do resultado (“VJR”) e ao valor justo por meio de outros resultados abrangen-
tes (“VJORA”). A norma também elimina as categorias existentes no CPC 38 de manti-
dos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação 
dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos 
de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros.  A 
partir de 01/01/2018 a Companhia passou a apresentar os instrumentos financeiros de 
acordo com as categorias anteriormente mencionadas: ■ Custo amortizado. Um ativo 
financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado quando tem finalidade de 
recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusiva-
mente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta 
avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de 
custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por 
redução de valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment 
são reconhecidos no resultado. Em 31/12/2018 e 2017, os principais ativos financeiros 
classificados nesta categoria são as contas a receber de clientes e o ativo contratual. 
■ Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado. Os ativos financeiros 
ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para 
negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por 
meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor 
justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos 
do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. 
As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. Até 31/12/2017, o 
ativo financeiro da concessão, era classificado como um ativo financeiro, na categoria de 
recebíveis. A partir de 01/01/2018, passou a ser classificado como ativo contratual a valor 
justo por meio de resultado. Em 31/12/2018 e 2017, outros ativos financeiros classifica-
dos nesta categoria estão relacionados aos equivalentes de caixa e depósitos vinculados.  
■ Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. 
Esses ativos são mensurados a valor justo e mantidos dentro de modelo de negócios 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 especificadas, 
a fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros. A 
Companhia não possui ativos financeiros com estas características. A tabela a seguir 
demonstra as categorias de mensuração originais no CPC 38 e as novas categorias de 
mensuração do CPC 48 para cada classe de ativos financeiros:

Ativos financeiros
Classificação 

CPC 48
Classificação 

CPC 38 01/01/2018 31/12/2017
Caixa e equivalentes
 de caixa

Valor justo por 
meio do resultado

Valor justo por 
meio do resultado 9.400 9.400

Contas a receber Custo amortizado
Empréstimos
 e recebíveis 2.058 2.058

Partes relacionadas Custo amortizado
Empréstimos
 e recebíveis 29 29

11.487 11.487
b) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros. O CPC 48 substituiu o modelo de 
“perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas de crédito espe-
radas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensura-
dos ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, 
com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. c) Baixa de ativos financei-
ros. A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos con-
tratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os 
direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma 
transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Compa-
nhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo sepa-
rado. 2.5.2. Passivos financeiros. a) Classificação e mensuração. Os passivos financeiros 
são classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJR. Um passivo financeiro é 
classificado ao VJR se for classificado como mantido para negociação, caso seja um deri-
vativo ou caso seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os passi-
vos financeiros ao VJR são mensurados pelo valor justo e os ganhos e perdas líquidos, in-
cluindo qualquer despesa de juros, são reconhecidos no resultado. Os passivos financeiros 
são classificados como ao valor justo por meio do resultado quando são mantidos para 
negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado. Os outros passivos finan-
ceiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando 
o método de juros efetivos. b) Desreconhecimento de passivo financeiro. A Companhia 
baixa o passivo financeiro (ou parte do passivo financeiro) de seu balanço patrimonial 
quando, e apenas quando, ele é extinto, ou seja, quando a obrigação especificada no 
contrato é liquidada, cancelada ou expirada. A diferença entre o valor contábil do passivo 
financeiro extinto e a contrapartida paga, incluindo quaisquer ativos não monetários 
transferidos ou passivos assumidos, é reconhecida no resultado. 2.5.3. Compensação 
de saldos. Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresenta-
do no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tem um direito le-
gal de compensar os valores e pretende liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo 
e liquidar o passivo simultaneamente. 2.6. Ativo de concessão. Os Contratos de Con-
cessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrados entre a União (Poder Conceden-
te - Outorgante) e a ATE V regulamentam a exploração dos serviços públicos de transmis-
são pela Companhia. De acordo com o contrato de concessão, a Companhia é 
responsável por transportar a energia dos centros de geração até os pontos de distribui-
ção. Para cumprir essa responsabilidade, a Companhia possui como obrigação de desem-
penho manter e operar a infraestrutura de transmissão. Ao cumprir essa obrigação de 
desempenho, a Companhia mantém sua infraestrutura de transmissão disponível para os 
usuários e em contrapartida recebe uma remuneração denominada Receita Anual Permi-
tida (RAP), durante toda a vigência do contrato de concessão. Estes recebimentos amor-
tizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de transmissão. Eventuais investimen-
tos não amortizados geram o direito de indenização do Poder Concedente, que recebe 
toda a infraestrutura de transmissão ao final do contrato de concessão. Até 31/12/2017, 
a infraestrutura de transmissão era classificada como ativo financeiro sob o escopo do 
ICPC 01 / IFRIC 12 e mensurada ao custo amortizado. Eram contabilizadas receitas de 
construção e de operação com margem zero, além da receita de remuneração da infraes-
trutura de concessão com base na TIR do projeto, juntamente com a variação do IPCA. 
Com a entrada em vigor em 01/01/2018 do CPC 47, o direito à contraprestação por bens 
e serviços condicionado ao cumprimento de obrigações de desempenho e não somente 
a passagem do tempo enquadram a Companhia nessa norma. Com isso, as contrapres-
tações passam a ser classificadas como um “Ativo contratual da concessão”. As receitas 
relativas à infraestrutura de transmissão passam ser mensuradas da seguinte forma: (i) 
Reconhecimento de receita de construção, tendo por base a parcela da RAP destinada ao 
investimento do ativo, que considera a margem de construção de acordo com as proje-
ções iniciais do projeto. Toda a margem de construção é reconhecida durante a obra e 
variações positivas ou negativas do custo de construção são alocadas imediatamente ao 
resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, 
a Companhia utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, o 
poder concedente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de constru-
ção (e de operação) é definida no momento inicial do contrato e não sofre alterações 
posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de finan-
ciamento. (ii) Reconhecimento da receita de operação e manutenção decorrente dos 
custos incorridos e necessários para cumprir obrigações de performance de operação e 
manutenção previstas em contrato de concessão, após o término da fase de construção. 
(iii) Reconhecimento de receita de remuneração sobre o ativo contratual da concessão 
reconhecido, registra-se também uma receita de remuneração financeira, a partir da en-
trada em operação, sob a rubrica Remuneração do ativo contratual da concessão, utilizan-
do a taxa de desconto definida no início do contrato. A infraestrutura recebida ou cons-
truída da atividade de transmissão é recuperada através de dois fluxos de caixa, a saber: (i) 
Parte através de valores a receber garantidos pelo poder concedente relativa à RAP duran-
te o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são determinados pelo Operador 
Nacional do Setor Elétrico - ONS conforme contrato e recebidos dos participantes do setor 
elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão disponibilizada. (ii) Parte como 
indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, a ser recebida diretamen-
te do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa. 2.8. Fornecedores. Refe-
rem se a obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal 
dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no 
período de até 1 ano da data de encerramento do balanço. Caso contrário, as contas a 
pagar são apresentadas como passivo não circulante. As contas a pagar aos fornecedores 
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.9. Provisões. As pro-
visões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou 
não formalizada (constructive obligation), como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor 
puder ser estimado com segurança. 2.10. Imposto de renda e contribuição social 

correntes e diferidos. As despesas de imposto de renda e contribuição social do período 
compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhe-
cidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relaciona-
dos com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, quando aplicável. Nesse 
caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. A Administração avalia, 
periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de 
renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a 
interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estima-
dos de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e a contribuição social são 
mensurados pelo regime de lucro real. A provisão para imposto de renda é constituída à 
alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente aos 
limites fiscais estabelecidos, conforme determina a legislação em vigor. A provisão para 
contribuição social sobre o lucro líquido é constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tri-
butável, também de acordo com a legislação vigente. O imposto de renda e contribuição 
social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferen-
ças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis apresentados nas 
demonstrações financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente para deter-
minação desses impostos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a 
contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja 
possível que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação 
das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e 
fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, 
portanto, sofrer alterações. Impostos diferidos passivos são integralmente reconhecidos. 
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito 
exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais 
correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os 
impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributá-
ria ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base 
líquida. 2.11. Capital social. O capital social da Companhia é composto por ações ordi-
nárias, sendo estas classificadas no patrimônio líquido. 2.12. Lucro por ação. O lucro 
básico por ação é calculado dividindo-se o resultado do período pela quantidade média 
ponderada de ações em circulação no exercício. 2.13. Dividendos. Os dividendos apro-
vados são reconhecidos como um passivo nas demonstrações financeiras do exercício, 
com base no estatuto social da Companhia e deliberações tomadas pelos acionistas. 
Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que 
estes são devidamente aprovados pelos acionistas. 2.14. Reconhecimento de receita. 
A Companhia aplicou o CPC 47 a partir de 1º/01/2018. Informações adicionais sobre as 
práticas contábeis da Companhia relacionadas a contratos com clientes e o efeito da 
aplicação inicial do CPC 47 estão descritos nas Notas 2.15.1 e 3.1. As concessionárias 
devem registrar e mensurar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronun-
ciamentos técnicos CPC 47 e CPC 48, mesmo quando prestados sob um único contrato 
de concessão. As receitas são reconhecidas quando ou conforme a entidade satisfaz as 
obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente, e somente quando 
houver um contrato aprovado; for possível identificar os direitos; houver substância co-
mercial e for provável que a entidade. ■ Receita de infraestrutura - Refere-se aos servi-
ços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das instalações 
de transmissão de energia elétrica. As receitas de infraestrutura são reconhecidas confor-
me os gastos incorridos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor 
do investimento, uma vez que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os 
custos de implementação da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de 
suas instalações é implementada através de contratos terceirizados com partes não rela-
cionadas. As variações positivas ou negativas em relação à margem estimada são alocadas 
no resultado ao fim de cada obra. Toda a margem de construção é recebida durante a 
obra e variações positivas ou negativas são alocadas imediatamente ao resultado, no 
momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Compa-
nhia utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Conce-
dente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de construção (e de 
operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, 
sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. ■ 
Remuneração do ativo contratual de concessão - Refere-se aos juros reconhecidos 
pelo método linear com base na taxa que melhor representa a remuneração dos investi-
mentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do 
negócio. A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo contratual, determina-
da na data de início do contrato de concessão. A taxa de retorno incide sobre o montante 
a receber do fluxo futuro de recebimento de caixa. ■ Receita de operação e manuten-
ção - Refere-se aos serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de 
energia elétrica, que tem início após o término da fase de construção e visa a não interrup-
ção da disponibilidade dessas instalações. 2.15. Principais mudanças nas políticas 
contábeis. A Companhia adotou os novos pronunciamentos e interpretações revisadas 
pelo CPC, CVM e IASB, com aplicação inicial a partir de 01/01/2018, que são: 2.15.1. CPC 
47 – Receita de Contratos com Clientes. A Companhia adotou a CPC 47 usando o 
método de efeito cumulativo, não reproduzindo os efeitos deste CPC para o exercício 
comparativo de 2017, com aplicação inicial da norma na data de 01/01/2018. Os ajustes 
dos saldos contábeis em função da adoção inicial foram registrados em reserva de reten-
ção de lucros. O CPC 47 estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das 
receitas decorrentes de contratos com clientes. A referida norma determina ainda que a 
Companhia só pode contabilizar os efeitos de um contrato com um cliente quando for 
provável que receberá a contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou serviços 
que serão transferidos. A Companhia avaliou suas operações à luz das novas normas 
contábeis e que a atividade de implementação da infraestrutura é afetada pelo novo CPC, 
uma vez que o direito à contraprestação por bens e serviços está condicionado ao cum-
primento de outra obrigação de desempenho. Como consequência da aplicação do CPC 
47, as Contas a receber de Implementação da Infraestrutura, até então, classificado como 
ativo financeiro da concessão, e cujo saldo totalizava, em 01/01/2018 R$146.632 passa a 
ser classificado como ativo contratual da concessão, no montante de R$174.959. A dife-
rença dos critérios de mensuração, no montante de R$16.967 (líquido de impostos) foi 
contabilizada diretamente em reserva de retenção de lucros. A tabela a seguir resume o 
impacto, líquido de impostos, da transição para o CPC 47 sobre as reservas de lucros em 
01/01/2018:
Reservas de lucros Ref. Impacto da adoção do CPC 47
Ativo contratual da concessão (a) 28.327
Impostos diferidos (b) (11.360)
Impacto em 01/01/2018 16.967
As tabelas a seguir resumem os impactos da adoção do CPC47 no balanço patrimonial 
e demonstração de resultado da Companhia em 01/01/2018, em cada uma das linhas 
afetadas, como demonstrado a seguir: 
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ATE V Londrina Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 08.232.879/0001-09

Balanço Patrimonial 31.12.2017 Ref.
Impactos da  

adoção do CPC 47 31.01.2018
Ativo
Ativo contratual da concessão - (a) 174.959 174.959
Ativo financeiro da concessão 146.632 (a) (146.632) -
IR e CS diferidos 1.390 (b) (1.390) -
Ativos não impactados 21.899 - 21.899
Total do Ativo 169.921 26.937 196.858
Passivo
PIS e COFINS diferidos 10.192 (b) 2.620 12.812
IR e CS diferidos - (b) 7.350 7.350
Passivos não impactados 34.334 - 34.334
Total do Passivo 44.526 9.970 54.496
Patrimônio Líquido
Capital Social 128.378 (c) - 128.378
Reserva de lucros/prejuízos (2.983) (c) 16.967 13.984
Total do Patrimônio Líquido 125.395 16.967 142.362
(a) Implementação do CPC47, que define o ativo financeiro da concessão como ativo con-
tratual da concessão, conforme descrito na Nota 8.2; (b) Impacto dos impostos diferidos 
sobre a adoção do ativo contratual da concessão; (c) Efeito dos ajustes foram refletidos no 
patrimônio líquido, diretamente na conta de reserva de retenção de lucros (Nota 16.2). 
Não houve impacto material na demonstração dos fluxos de caixa da Companhia para o 
exercício findo em 31/12/2018. 2.15.2. CPC 48 - Instrumentos financeiros. O CPC 48 
reúne os três aspectos do projeto de contabilização de instrumentos financeiros: classifi-
cação e mensuração, redução ao valor recuperável do ativo e contabilização de hedge. 
a) Classificação e Mensuração – Ativos e passivos financeiros . A referida norma contém 
três principais categorias de classificação para ativos financeiros: (i) mensurados ao custo 
amortizado, (ii) mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(VJORA) e (iii) mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR). A norma elimina as 
categorias existentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis 
e disponíveis para venda. Os novos requerimentos de classificação não produziram impac-
tos na mensuração dos ativos e passivos financeiros da Companhia, não havendo assim 
impacto significativo nas informações contábeis da Companhia. A partir de 01/01/2018, 
os recebíveis das transmissoras passaram a ser classificados como ativo contratual, sob o 
escopo da IFRS 15. A tabela a seguir demonstra as categorias de mensuração originais 
no CPC 38 e as novas categorias de mensuração do CPC 48 para cada classe de ativos e
passivos financeiros: Classificação 

CPC 48
Classificação 

CPC 38 01/01/201831/12/2017
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa VJR VJR 9.400 9.400

Contas a receber
Custo 

amortizado
Empréstimos 
e recebíveis 2.058 2.058

Partes relacionadas
Custo 

amortizado
Empréstimos 
e recebíveis 29 29

Depósitos vinculados VJR VJR 2.371 2.371
Passivos financeiros

Fornecedores
Custo 

amortizado
Empréstimos 
e recebíveis 30 30

Empréstimos e
 financiamentos

Custo 
amortizado

Empréstimos 
e recebíveis 30.656 30.656

Partes relacionadas
Custo 

amortizado
Empréstimos 
e recebíveis 147 147

b) Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais. O 
CPC 48 substitui o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospec-
tivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará 
a ativos contratuais e aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A nova norma 
não produziu impacto na redução ao valor recuperável dos ativos e passivos financeiros 
da Companhia, não havendo assim impacto significativo nas demonstrações financeiras 
da Companhia. 2.16. Normas e interpretações novas e revisadas e ainda não ado-
tadas. Os pronunciamentos, aplicáveis a Companhia, que passarão a vigorar a partir do 
exercício financeiro iniciado em 01/01/2019: CPC 06 (R2) - Operações de Arrenda-
mento Mercantil. O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, men-
suração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige 
que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo 
de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros nos mol-
des do CPC 06 (R1). O CPC 06 (R2), que vigora para períodos anuais iniciados a partir 
de 01/01/2019, exige que os arrendatários e os arrendadores façam divulgações mais 
abrangentes do que as previstas no CPC 06 (R1). Não é esperado impactos significativos 
para a Companhia quando da adoção. ICPC 22 - Incerteza sobre o tratamento dos 
tributos sobre a renda. Essa interpretação, vigente para exercícios financeiros a partir 
de 01/01/2019, esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração 
quando há incerteza sobre a aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade fis-
cal, aplicando os requisitos do CPC 32. A Companhia está em processo de avaliação 
das incertezas e não espera impactos significativos em suas demonstrações financeiras.  
CPC 20 (R1) - Custos de empréstimos - As alterações esclarecem que a entidade deve 
tratar como parte dos empréstimos gerais qualquer empréstimo que tenha sido contra-
ído originalmente para desenvolver um ativo qualificável quando substancialmente to-
das as atividades necessárias para preparar o ativo para uso ou venda forem concluídas. 
A entidade deverá aplicar estas alterações aos custos de empréstimos incorridos a partir 
do início do período anual em que a entidade adotá-las pela primeira vez. A entidade 
deve aplicar estas alterações a períodos anuais com início a partir de 01/01/2019, sendo 
permitida sua aplicação antecipada. Como a prática atual da Companhia está alinhada a 
estas alterações, não se espera nenhum impacto sobre suas demonstrações financeiras. 
Alterações ao CPC 11 na aplicação do CPC 38. As alterações abordam preocupações 
decorrentes da implementação da nova norma de instrumentos financeiros, CPC 48, 
antes de implementar a IFRS 17 Contratos de Seguros (ainda não promulgada pelo 
CPC), que substitui o CPC 11. As alterações introduzem duas opções para entidades que 
emitem contratos de seguro: uma isenção temporária da aplicação do CPC 48 e uma 
abordagem de sobreposição. Estas alterações não são aplicáveis a Companhia.

 █ 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-
-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas, julgamentos 
e premissas utilizadas pela Administração da Companhia consideradas as mais crí-
ticas na elaboração destas demonstrações financeiras estão contempladas a seguir:  
3.1. Ativo contratual da concessão (vigente a partir de 01/01/2018). No contrato 
de concessão da Companhia estão presentes duas obrigações de performance clara-
mente identificáveis: i) a obrigação de constituição da infraestrutura que será objeto 
da concessão por 30 anos, ou pelo seu aprimoramento ao longo da concessão e ii) 
obrigação de operar e manter a infraestrutura construída disponível para o Sistema Inter-
ligado Nacional – SIN. O ativo contratual se origina na medida em que a concessionária 
satisfaz a primeira obrigação, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo desta 
constituição, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação 
da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Assim a Companhia faz 
jus a Receita de Construção durante a fase de construção do projeto, mas só fará jus 
ao fluxo de caixa contratado após a entrada em operação comercial do empreendi-
mento. O valor do ativo contratual das concessionárias de transmissão de energia é 
formado por meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa 
futuro é estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de 
sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa 
são definidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação que as 
concessionárias recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. 
Estes recebimentos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão e 
eventuais investimentos não amortizados (bens reversíveis) geram o direito de indeni-
zação do Poder Concedente ao final do contrato de concessão. As premissas utilizadas 
pela Companhia para determinação do ativo contratual da concessão são as seguintes:  
■ Ativo contratual indenizável - a Companhia reconhece o valor residual dos ativos 
de transmissão ainda não amortizados, como ativo contratual, determinado com base 
nas taxas de depreciação aprovadas pela ANEEL, tendo como base o valor contábil.  
■ Ativo contratual amortizável pela RAP – as adições decorrentes das amplia-
ções, reforços ou melhorias da infraestrutura de transmissão são registradas como ati-
vo contratual. ■ Remuneração do ativo contratual – a Companhia reconhece em 
suas demonstrações financeiras, a título de receita operacional, valor de remuneração 
calculado pela taxa de desconto que melhor representa a estimativa da Companhia 
para a remuneração financeira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por 
considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o compo-
nente financeiro do ativo contratual é estabelecida na data do início do contrato de 
concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia 
tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo contratual é ajustada para refletir 
os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado.  
■ Determinação das receitas de infraestrutura - Quando a concessionária presta 
serviços de implementação da infraestrutura, é reconhecida a receita de infraestrutu-
ra pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de implementação da 
infraestrutura prestados levando em consideração que os projetos embutem margem 
suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos. ■ Re-
ceita de operação e manutenção - a Companhia reconhece em suas demonstrações 
financeiras receita de operação e manutenção (O&M) pelo valor justo, tendo como um 
dos parâmetros os valores estimados pelo Poder Concedente e os respectivos custos, 
conforme contraprestação dos serviços. 3.2. Provisões para riscos tributários, traba-
lhistas e cíveis. A Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrativos. 
Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais 
para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/
obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de per-
da inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências 
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e 
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com 
base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

 █ 4. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2018 31/12/2017

Recursos em conta corrente 1.810 3.689
Certificados de depósitos bancários - CDB (*) 10.148 5.711

11.958 9.400
(*) Referem-se a aplicações financeiras indexadas pelo CDI, de alta liquidez, prontamen-
te conversíveis em montante conhecido de caixa, com compromisso de recompra pelas 
instituições financeiras, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

 █ 5. Contas a receber
31/12/2018 31/12/2017

Concessionárias e permissionárias 2.222 2.058
2.222 2.058

As contas a receber estão assim distribuídas 
 por vencimento: 31/12/2018 31/12/2017
A vencer 1.827 1.777
Vencidos até 90 dias 87 15
Vencidos mais de 90 dias (i) 308 266

2.222 2.058
(i) O saldo refere-se aos clientes que entraram com processos administrativos junto ao 
ONS contestando a porcentagem cobrada no serviço de transmissão. A Administração 
entende que não é necessário o reconhecimento de provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa em relação aos seus Contas a receber, pois o CUST celebrando entre a 
Companhia e o ONS garante o recebimento dos valores devidos pelos usuários pelos 
serviços prestados por meio do Contrato de Constituição de Garantia – CCG e da Carta 
de Fiança Bancária - CFB. 

 █ 6. Partes relacionadas
31/12/2018 31/12/2017

a) Transações e saldos Contas a 
receber

Contas 
a pagar

Custo de 
serviços

Contas a 
receber

Contas 
a pagar

Custo de 
serviços

Omega Brasil Operação
 e Manutenção S.A (ii) (iii) - - - - 58 1.047
Seville (i) - - 98 - - -
ATE IV São Mateus Trans- 
missora de Energia S.A. (ii) - - - - 89 -
Teyma Abengoa S.A. (ii) (iii) - - - 29 - -

- - 98 29 147 1.047
(i) Refere-se a reembolso de gastos diversos; (ii) Refere-se aos serviços de operação e 
manutenção da linha de transmissão de energia da Companhia; (iii) A mesma não é 
parte relacionada desde 2017, conforme nota explicativa 1.2 alteração de participa-
ção acionária. As transações com partes relacionadas são decorrentes de operações 
normais da Companhia, não se constituindo como empréstimos ou transações não 
usuais. Devido à venda das ações do acionista Abengoa Concessões à Seville (Nota 
1.2), a Companhia deixou de ser parte relacionada das sociedades pertencentes ao 
Grupo do antigo acionista. Desta forma, os saldos a receber da Teyma e os pagar a 
Omega Brasil em 31/12/2018 estão divulgados como outros ativos e contas a pagar 
a fornecedores, respectivamente. b) Remuneração do pessoal-chave da Adminis-
tração. O pessoal-chave da Administração inclui os diretores e conselheiros. A remu-
neração paga ou a pagar ao pessoal chave da Administração, por seus serviços, está
apresentada a seguir: 31/12/2018 31/12/2017
Salários 215 -
Encargos sociais 45 -
Benefícios 15 -

275 -
As remunerações da diretoria e dos conselheiros são rateadas entre as seguintes empre-
sas do grupo: ATE IV, ATE V, ATE VI e ATE VII.

 █ 7. Tributos
a) A recuperar 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 3.660 3.673
Imposto de renda – IRPJ 1.731 1.156
contribuição social – CSLL 627 695
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 148 531
Programa de Integração Social – PIS 70 -
Contribuição para financiamento da Seguridade
 Social – COFINS          870 -
PIS e COFINS s/ AIS (i) 214 1.291
Não circulante - 1.597
PIS e COFINS s/ AIS (i) - 1.597
(i) Refere-se substancialmente a créditos de PIS e COFINS sobre o ativo anteriormente 
classificado como imobilizado em serviço, oriundos de aquisições de máquinas e equipa-
mentos, excluindo as despesas com pessoal, administrativas e tributos incidentes sobre 
o custo de aquisição, calculados a alíquota de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS.  
b) A recolher 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 61 154
IRPJ e CSLL – parcelamento (i) 55 55
Programa de Integração Social – PIS - 36
Contribuição para financiamento da Seguridade 
Social – COFINS - 27
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 2 10
Outros tributos a recolher 4 26
Não circulante 87 142
IRPJ e CSLL – parcelamento (i) 87 142
(i) A modalidade do parcelamento está enquadrada no PERT referente a débitos de IRPJ 
e CSLL de 2015. 

 █ 8. Concessão do serviço público
8.1. Ativo financeiro da concessão 31/12/2018 31/12/2017
A ser recebido na operação (i) - 110.184
A ser recebido por indenização (ii) - 36.448

- 146.632
Circulante - 11.272
Não circulante - 135.360
(i) Valores de fluxo de caixa futuros da Companhia que serão recebidos dentro do 
prazo da concessão por meio da RAP. (ii) Parcela de valores residual de ativos perma-
nentes ao fim do contrato de concessão. Com a adoção do CPC 47, as contas a re-
ceber de implementação da infraestrutura, até então, classificado como ativo finan-
ceiro, passa a ser classificado como ativo contratual conforme detalhado na Nota 8.2.  
8.2. Ativo contratual da concessão. Abaixo a movimentação do ativo contratual da 
Companhia no exercício de 2018:
Saldo em 31/01/2017 -
Adoção inicial CPC 47 em 01/01/2018 174.959
Remuneração do ativo contratual 16.602
Amortização do ativo contratual (14.941)
Saldo em 31/01/2018 176.620
Circulante 14.724
Não circulante 161.896

Conforme mencionado nas Notas 2.15.1 e 3.1, a Companhia adotou o CPC 47 a partir 
de 01/01/2018, usando o método de efeito cumulativo, não reproduzindo os efeitos 
deste CPC para o exercício comparativo de 2017. O impacto da adoção inicial resultou 
em um ajuste de R$16.967, líquido de impostos, reconhecido em reserva de lucros. 
Contrato de concessão de serviços. A seguir estão descritas as principais caracte-
rísticas do Contrato de Concessão do serviço público de transmissão para construção, 
operação e manutenção das instalações de transmissão (Nota 1): ■ Receita Anual Per-
mitida - RAP - A prestação do serviço público de transmissão dar-se-á mediante o pa-
gamento à transmissora da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para 
operação comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo 
Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA. ■ Faturamento da receita de opera-
ção, manutenção e construção - Pela disponibilização das instalações de transmissão 
para operação comercial, a transmissora terá direito, ao faturamento anual de opera-
ção, manutenção e construção, reajustado e revisado anualmente. ■ Parcela variável 
- A receita de operação, manutenção e construção estará sujeita a desconto, mediante 
redução em base mensal, refletindo a condição de disponibilidade das instalações de 
transmissão, conforme metodologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de 
Transmissão - CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não 
poderá ultrapassar 12,5% da RAP de operação, manutenção e construção da trans-
missora, relativa ao exercício contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência 
da indisponibilidade, inclusive este mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a 
transmissora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos termos da 
Resolução nº318/98, no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do fatura-
mento anual de operação, manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à 
lavratura do auto de infração. Ativo financeiro indenizável - Extinção da concessão e 
Reversão de Bens Vinculados ao Serviço Público de Energia Elétrica - o advento do termo 
final do contrato de concessão determina, de pleno direito, a extinção da concessão, 
facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a assun-
ção de uma nova transmissora. A extinção da concessão determinará de pleno direito, 
a reversão, ao Poder Concedente dos bens vinculados ao serviço, procedendo-se aos 
levantamentos e às avaliações, bem como à determinação do montante da indenização 
devida à transmissora, observados os valores e as datas de sua incorporação ao sistema 
elétrico.  O valor da indenização dos bens reversíveis será aquele resultante de inventário 
realizado pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, e seu pagamento será 
realizado com os recursos da Reserva Global de Reversão - RGR, na forma do artigo 33 
do Decreto nº 41.019/57, Regulamento dos Serviços de Energia Elétrica, e do artigo 
4º da Lei nº 5.655/71, alterado pelo artigo 9º da Lei n° 8.631/93, depois de finaliza-
do o processo administrativo e esgotados todos os prazos e instâncias de recursos, em 
uma parcela, corrigida monetariamente até a data de pagamento. A Companhia não 
é obrigada a remunerar o Poder Concedente pela concessão da linha de transmissão 
de energia por meio de investimentos adicionais quando da reversão dos bens vincu-
lados ao serviço público de energia elétrica. A administração entende que a melhor 
estimativa para o valor de indenização é o valor residual do ativo imobilizado regulatório.  
■ Renovação ou rescisão - A critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a continui-
dade e qualidade do serviço público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por 
no máximo, igual exercício, de acordo com o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 4º da 
Lei n° 9.074/95, mediante requerimento da transmissora. A eventual prorrogação do 
prazo da concessão estará subordinada ao interesse público e à revisão das condições 
estipuladas no contrato de concessão. ■ Aspectos ambientais - A transmissora deverá 
construir, operar e manter as instalações de transmissão, observando a legislação e os re-
quisitos ambientais aplicáveis, adotando todas as providências necessárias com o órgão 
responsável para obtenção de licenciamentos, por sua conta e risco, e cumprir todas as 
suas exigências. Independentemente de outras exigências do órgão licenciador ambien-
tal, a transmissora deverá implementar medidas compensatórias, na forma prescrita no 
artigo 36 da Lei n° 9.985/00, que trata de “reparação de danos ambientais causados 
pela destruição de florestas e outros ecossistemas”, a serem detalhadas na apresenta-
ção do Projeto Básico Ambiental, de sua responsabilidade, junto ao órgão competente, 
submetendo-se, ainda, às exigências dos órgãos ambientais dos Estados onde serão 
implantadas as linhas de transmissão. ■ Descumprimento de penalidades - Nos casos 
de descumprimento das penalidades impostas por infração, ou notificação ou determi-
nação da ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a prestação de serviços, 
poderá ser decretada a caducidade da concessão, na forma estabelecida na lei e no con-
trato de concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades da transmissora pe-
rante o Poder Concedente, a ANEEL e os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. 
Alternativamente à declaração de caducidade, poderá a ANEEL propor a desapropriação 
do bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão público. O valor mínimo 
definido para o leilão será o montante líquido da indenização que seria devida no caso 
da caducidade. Aos controladores será transferido do montante apurado, o valor equi-
valente às suas respectivas participações. 

 █ 9. Depósitos vinculados
Referem-se às contas-reserva vinculadas ao empréstimo captado pela Companhia (Nota 
11). Como o vencimento do referido empréstimo ocorrerá no ano de 2023, estes depó-
sitos vinculados estão classificados no ativo não circulante.

 █ 10. Fornecedores
31/12/2018 31/12/2017

Serviços 521 16
Outros 121 14

642 30

 █ 11. Empréstimos e financiamentos
11.1. Composição Taxa anual Empréstimo 31/12/2018 31/12/2017
Agente financeiro Modalidade de juros Vencimento Moeda liberado Circulante Não circulante Total Circulante Não circulante Total
BNDES Abertura de crédito TJLP+2,49% a.a. 15/12/2023 R$ 80.101 5.208 20.504 25.712 5.202 25.454 30.656

5.208 20.504 25.712 5.202 25.454 30.656

Em 15/01/2011, foi assinado contrato de financiamento com o BNDES no valor de 
R$80.101 divididos em dois sub créditos: ■ Sub crédito “A”; R$79.101, destinados à 
aquisição de máquinas e equipamentos nacionais, à execução de obras civis e aos de-
mais itens necessários à implantação do projeto; ■ Sub crédito “B”; R$1.000, destinados 
a investimentos sociais no entorno do projeto, não contemplados nos licenciamentos 
ambientais e/ou nos programas socioambientais do Projeto Básico Ambiental para a 
implantação do projeto. O crédito foi destinado à implantação e operação do sistema 
de transmissão localizado nos Estados do Paraná e São Paulo, composto pelas linhas de 
transmissão Londrina-Maringá e Itararé II – Jaguariaiva, com 88 km e 44 km de extensão, 
respectivamente, ambas em 230 kV, bem como as estradas de linha nas respectivas 
subestações associadas. Adicionalmente, o projeto previa investimentos sociais não con-
templados nas condicionantes do processo de licenciamento ambiental. As parcelas de 
longo prazo dos empréstimos e financiamentos têm vencimento nos seguintes anos:

2020 2021 2022 2023 Total não circulante
BNDES 5.089 5.089 5.089 5.237 20.504
11.2. Garantias concedidas. a) Cessão fiduciária. A ATE V cedeu fiduciariamente, 
em favor do BNDES, em caráter irrevogável e irretratável, a partir de 13 de outubro de 
2009, data da assinatura do contrato de financiamento mediante Abertura de Credito 
nº 09.2.0309.1, e até o final da liquidação de todas as obrigações nele assumidas pela 
Companhia, compreendendo, mas não se limitando a: ■ O direito de receber todos e 
quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente, sejam ou venham a se tornar exigí-
veis e pendentes de pagamento pelo Poder Concedente a ATE V, incluído o direito de 
receber todas as indenizações pela extinção da concessão outorgada nos termos do 
Contrato de Concessão n° 009/2007 - ANEEL e seus posteriores aditivos; ■ Os direitos 
creditórios da ATE V, provenientes da prestação de serviços de transmissão de energia 
elétrica, previstos no Contrato de Concessão e no Contrato de Prestação de Serviços de 
Transmissão n° 009/2007 e respectivos aditivos; ■ O direito da ATE V de transmitir ener-
gia elétrica; e ■ Todos os demais direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, 
da ATE V que possam ser objeto de cessão fiduciária de acordo com as normas legais 
e regulamentares aplicáveis, decorrentes da concessão. b) Penhor de ações. A interve-
niente Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A., em penhor, em caráter 
irrevogável e irretratável, a partir da assinatura do contrato e até o final da liquidação 
de todas as obrigações nele assumidas pela ATE V, a totalidade das ações de emissão 
da ATE V de sua titularidade. c) Contas Reserva. ■ Conta Reserva do Serviço da Dívida, 
com recursos no valor equivalente a 3 vezes o valor da última prestação mensal vencida 
do serviço da dívida, incluindo pagamentos de principal, juros e demais acessórios da 
dívida decorrente do Contrato de Financiamento. ■ Conta Reserva de O&M, com re-
cursos equivalentes a 3 (três) vezes o último pagamento vencido do contrato de O&M, 
excluindo os valores adicionais de serviços extraordinários. 11.3. Cláusulas restritivas. 
As principais cláusulas restritivas da Companhia referentes aos empréstimos e financia-
mentos vigentes estão descritos abaixo: 
Principais cláusulas restritivas (covenants) BNDES
Não realizar distribuição de dividendos e/ou pagamentos de juros sobre ca-
pital próprio cujo valor, isoladamente ou em conjunto, supere 25% do lucro 
líquido ajustado. x
Não firmar contratos de mútuo com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/
ou com componentes do Grupo Econômico a que pertença a Companhia, 
bem como, não efetuar redução de seu capital social até a liquidação de 
todas as obrigações assumidas no presente Contrato, sem anuência prévia 
do banco (a Companhia poderá assinar contratos com componentes de seu 
Grupo Econômico, exclusivamente para fins operacionais, sem a anuência do 
BNDES, desde que a soma de todos os contratos não ultrapasse o valor anual 
de 0,2% da Receita Operacional Líquida). x
Manter, durante todo o período de amortização deste Contrato, recursos 
na “Conta Reserva do Serviço da Dívida” e na “Conta Reserva de O&M” 
nos termos do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de 
Contas e Outras Avenças” x
Apresentar anualmente balanço auditado por empresa independente 
cadastrada na CVM. x
Manter o Índice de Cobertura da Dívida - ICSD mínimo de 1,3x x
Manter, durante todo o período de amortização deste Contrato, índice de 
Capital Próprio, definido pela relação Patrimônio Líquido sobre Ativo Total, 
igual ou superior a 30%. x
Manter seguro do projeto e linhas durante toda a vigência do contrato. x
Em 31/12/2018 a Administração da Companhia avaliou estas cláusulas restritivas e con-
cluiu que as mesmas estão sendo cumpridas.

 █ 12. Provisões
31/12/2018 31/12/2017

Ambientais 294 447
Fundiário 877 1.926

1.171 2.373
Circulante 294 447
Não circulante 877 1.926
Provisões ambientais. Referem-se a provisão de contratação de serviços para atendi-
mento às condicionantes do licenciamento ambiental. Entre os principais destacam-se 
programas de fauna, educação ambiental, comunicação social, diagnóstico sócio am-
biental, gestão ambiental, reposição florestal, compensação ambiental, dentre outros. 
Fundiário. Correspondem aos valores relacionados à liberação de faixa de servidão da 
linha de transmissão (indenizações, perícias, processos judiciais, dentre outros).
a) Movimentação das provisões Ambientais Fundiário Total
Em 31/12/2016 743 2.488 3.231
Baixas / pagamentos (296) (562) (858)
Em 31/12/2017 447 1.926 2.373
Baixas / pagamentos (155) (2.735) (2.890)
Adições 2 1.686 1.688
Em 31/12/2018 294 877 1.171
b) Passivos Contingentes. A Companhia tem processos classificados como possíveis 
de perda, com base na avaliação de seus assessores jurídicos externos, para as quais 

não há provisão constituída em 31/12/2018, conforme CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes. 31/12/2018 31/12/2017
Cíveis (i) 1.990 1.666

1.990 1.666
(i) Refere-se a ação de cobrança e indenizatória movida por fornecedor onde são plei-
teados valores retidos sobre os serviços prestados e multas, decorrentes de descumpri-
mento contratual. O departamento jurídico da Companhia mantém acompanhamento 
constante dos mesmos. Não é esperado nenhum passivo relevante resultante dos pas-
sivos contingentes.

 █ 13. Encargos setoriais
31/12/2018 31/12/2017

Reserva global de reversão - RGR 41 28
Pesquisa e desenvolvimento - P&D 745 476
Taxa de fiscalização de serviços de Energia Elétrica- TFSEE 5 5

791 509
Reserva Global de Reversão - RGR. A contribuição para a formação da RGR é de 
responsabilidade das Empresas Concessionárias do Serviço Público de Energia Elétrica, 
mediante uma quota denominada Reversão e Encampação de Serviços de Energia Elé-
trica, de até 2,5% do valor dos investimentos dos concessionários e permissionários, 
limitado a 3% da receita anual. O valor da quota é computado como componente do 
custo do serviço das concessionárias. Conforme art. 20 da Lei nº 12.431, de 2011, a 
vigência deste encargo, cuja extinção estava prevista para o final do exercício de 2010, 
foi prorrogada até 2035. Pesquisa e Desenvolvimento - P&D. As concessionárias de 
energia elétrica estão obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 1% 
de sua receita operacional líquida ajustada, em pesquisa e desenvolvimento do setor 
elétrico, nos termos da Lei nº 9.991, de 24/07/2000. Os recursos do P&D têm a finalidade 
de custear os estudos e pesquisas de planejamento da expansão do sistema energé-
tico, bem como os de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos 
potenciais hidrelétricos. Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE. 
A Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE foi criada, pela Lei 9.427, 
de 26/12/1996, e regulamentada pelo Decreto 2.410, de 28/11/1997, com a finalidade 
de constituir a receita da Agência Nacional de Energia Elétrica cobertura das suas des-
pesas administrativas e operacionais. Em 11/01/2013, a Lei n°12.783, reduziu a TFSEE 
equivale a 0,5% do valor econômico agregado pelo concessionário, permissionário ou 
autorizado, inclusive no caso de produção independente e autoprodução, na explo-
ração de serviços e instalações de energia elétrica, para 0,4%. A TFSEE é devida des-
de 01/01/1997, sendo fixada anualmente pela ANEEL e paga em doze cotas mensais. 

 █ 14. PIS e COFINS diferidos
Refletem os efeitos fiscais diferidos do PIS e da COFINS na aplicação dos procedimentos 
contábeis relacionados ao CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes. O recolhimento 
ocorre à medida dos faturamentos mensais, conforme previsto na Lei 12.973/14. 

 █ 15. Imposto de renda e contribuição social diferidos
a) Imposto de renda e contribuição social diferidos apresentados no balanço
 patrimonial 31/12/2018 31/12/2017
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias, líquidas (16.261) (1.704)
IRPJ e CSLL sobre prejuízo fiscal e base negativa
 de contribuição social 5.760 3.094

(10.501) 1.390
O ativo diferido de imposto de renda e contribuição social foram reconhecidos contabil-
mente levando-se em consideração a realização provável desses saldos a partir de proje-
ções de resultados tributários futuros. A Empresa espera realizar integralmente o IRPJ e 
CSLL diferido ativo até 2020. Tais projeções foram elaboradas com base em premissas e 
julgamentos internos, bem como projeções de cenários econômicos futuros que podem, 
portanto, sofrer alterações. Prejuízos fiscais gerados no Brasil podem ser compensados 
com lucros tributáveis futuros, limitados, porém a 30% do lucro tributável do exercício e, 
despesas pré-operacionais podem ser amortizadas pelo período mínimo de cinco anos.  
b) Reconciliação das despesas de imposto de renda e contribuição social 
Resultado antes do imposto de renda 31/12/2018 31/12/2017
 e da contribuição social 8.521 (2.171)
Alíquota nominal 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social às
  alíquotas da legislação (2.897) 738
Adições / (exclusões) 1.136 351
Imposto de renda e contribuição social 
 reconhecidos no resultado (1.761) 1.089
Correntes - 351
Diferidos (1.761) 738

(1.761) 1.089
 █ 16. Patrimônio liquido

16.1. Capital social. O capital social da Companhia é representado por 128.717.449 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo distribuído da seguinte
forma: 31/12/2018 31/12/2017
Acionistas
Seville Transmission

Quantidade 
de ações

Partici-
pação %

Quantidade 
de ações

Partici- 
pação %

 Assessoria em Investimentos S.A. 128.717.449 100,00% - -
Abengoa Concessões Brasil Holding
 S.A. – Em recuperação judicial - - 128.717.448 99,99%
Abengoa Construção Brasil Ltda
 – Em recuperação judicial - - 1 0,01%

128.717.449 100,00% 128.717.449 100,00%
Em 30/05/2018 a Seville efetivou a compra de 100,00% das ações ordinárias detidas 
pelos acionistas Abengoa Concessões e Abengoa Construção após aprovação da ANEEL 
para a transferência da titularidade da participação nas linhas e da anuência do BNDES 
para a substituição da acionista interveniente dos financiamentos relativos aos empreen-
dimentos. 16.2. Reserva de lucros. a) Reserva legal. Constituída pela destinação de 5% 
do lucro líquido do exercício social, limitada a 20% do capital social, em atendimento 
à legislação societária brasileira em vigor. b) Reserva de retenção de lucros. Refere-se à 
retenção do saldo remanescente de lucros acumulados. Os administradores efetuarão 
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a proposta sobre a destinação deste saldo em Assembleia Geral. A Companhia adotou 
a CPC 47 usando o método de efeito cumulativo, não reproduzindo os efeitos para o 
exercício comparativo de 2017, com aplicação inicial da norma na data de 01/01/2018. 
Os ajustes dos saldos contábeis em função da adoção inicial do referido CPC foram regis-
trados na reserva de retenção de lucros (Nota 2.15.1). c) Reserva especial – adoção CPC 
47. Esta reserva foi constituída para o reconhecimento do impacto da adoção do CPC 47 
em 01/01/2018. 16.3. Dividendos. Nos termos do Estatuto Social da Companhia, é ga-
rantido aos acionistas um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, apu-
rado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. Os administradores propuseram
dividendos como demonstrado a seguir: 31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício 6.760 -
Absorção prejuízo acumulado (2.983) -
Lucro líquido ajustado 3.777 -
Reserva legal (189) -
Lucro base para determinação do dividendo 3.588 -
% dividendo mínimo 25% 25%
Dividendos propostos 897 -
Dividendos propostos por lote de mil ações – R$ 0,007 0,000
16.4. Resultado por ação 31/12/2018 31/12/2017
Nº de ações ordinárias em circulação no início do
 exercício (milhares) 128.717 128.717
Número de ações ordinárias em circulação ao término
 do exercício (milhares) 128.717 128.717
Lucro líquido do exercício 6.760 (1.082)
Nº médio ponderado das ações ordinárias (milhares) no 
exercício 128.378 128.378
Resultado básico por ação (0,053) (0,008)
A Companhia não possui instrumentos conversíveis em ação que devam ser considerados 
para o cálculo do resultado por ação diluído referente ao exercício findo em 31/12/2018 
e de 2017. Consequentemente, o resultado por ação básico e diluído são iguais.

 █ 17. Receita líquida
31/12/2018 31/12/2017

Receita bruta: 20.273 7.004
Remuneração do ativo financeiro da concessão - 1.044
Remuneração do ativo contratual da concessão 16.602 -
Receita de operação e manutenção 3.671 4.030
Outras receitas (i) - 1.930
Deduções da receita: (3.014) (1.239)
Impostos sobre serviços (PIS e COFINS) (2.143) (633)
Encargos setoriais (661) (606)
Outras deduções (i) (210) -
Receita líquida 17.259 5.765
(i) O montante de R$1.930 refere-se a parcela de ajuste do ciclo anterior e antecipações 
presente nos AVC’s recebidos durante o exercício de 2017. Já o montante de R$210 di-
ferentemente do exercício de 2017, em 2018 o ajuste presente nos AVC’s foi negativo, 
dessa forma reconhecido como deduções da receita,

 █ 18. Custos e despesas por natureza
31/12/2018 31/12/2017

Pessoal 2.094 2.390
Serviços de terceiros 4.692 2.184
Contingências (647) -
Impostos e taxas 145 419
Utilidades - 41
Seguros 85 96
Outras despesas 230 319

6.599 5.449
  Classificadas como:
Custo de serviços prestados 2.783 1.047
Despesas operacionais 3.816 4.402

6.599 5.449
 █ 19. Resultado financeiro

31/12/2018 31/12/2017
Receitas financeiras: 650 710
Rendimentos de aplicações financeiras 650 710
Despesas financeiras: (2.789) (3.197)
Juros sobre empréstimos e financiamentos (2.503) (2.731)
Juros e multas (49) (116)
Outras despesas (237) (350)
Resultado financeiro, líquido (2.139) (2.487)

 █ 20. Instrumentos financeiros
 20.1. Gerenciamento de riscos. As atividades exercidas pela Companhia estão expos-
tas a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial, risco de taxa 
de juros e risco de inflação), risco de crédito e risco de liquidez. O Modelo de Gestão de 
Risco da Companhia busca minimizar potenciais efeitos adversos no seu desempenho fi-
nanceiro. As normas internas de gestão proporcionam políticas escritas para a gestão de 
risco, assim como para as áreas concretas como risco cambial, risco de crédito, risco de 
taxa de juros, risco de liquidez, emprego de instrumentos de cobertura e derivativos. Os 
principais riscos financeiros identificados no processo de gerenciamento de riscos são: a) 
Riscos de mercado. É o risco de alterações em variáveis de mercado, tais como, inflação e 
taxas de juros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar 
as exposições aos riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo 
tempo otimizar o retorno. ■ Risco cambial – Em 31/12/2018, a Companhia não apre-
senta operações relevantes em moeda estrangeira, não sendo esperado nenhum efeito 
relevante relativo à variação cambial. ■ Risco de taxa de juros – Este risco surge princi-
palmente dos passivos financeiros com taxas de juros variáveis. ■ Risco de inflação - A 
receita da Companhia atuando no segmento de transmissão é atualizada anualmente 
por índices de inflação. Em caso de deflação, a concessionária terá suas receitas reduzi-

das. Em caso de repentino aumento da inflação a concessionária poderia não ter as suas 
receitas ajustadas tempestivamente e com isso incorrer em impactos nos resultados. b) 
Riscos de crédito. É o risco de incorrer em perdas decorrentes do não cumprimento de 
obrigações contratuais por parte de terceiros. Neste sentido, as principais exposições 
ao risco de crédito na data das demonstrações financeiras estão relacionadas a seguir: 
■ Caixa e equivalentes de caixa – Nota 4. Para controlar o risco de crédito do caixa e 
equivalentes de caixa, a Companhia possui critérios que estabelecem que as contrapar-
tes devam ser sempre instituições financeiras de 1ª linha e dívida pública de alto nível de 
qualificação de crédito assim como política estabelecida de limites máximos a investir ou 
contratar com revisão periódica dos mesmos. ■ Contas a receber e Concessão do ser-
viço público – Notas 5 e 8. A Administração entende que não há risco de crédito em re-
lação aos seus Contas a receber, pois o Contrato de Uso Sistema de Transmissão – CUST, 
celebrado entre a Companhia e o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, garante 
o recebimento dos valores devidos pelos usuários pelos serviços prestados por meio do 
Contrato de Constituição de Garantia – CCG e da Carta de Fiança Bancária - CFB. As 
principais vantagens desses mecanismos de proteção são: (i) riscos diluídos, pois todos os 
usuários pagam a todos os transmissores; (ii) as garantias financeiras são fornecidas indi-
vidualmente pelos usuários; e (iii) negociações de pagamento são feitas diretamente en-
tre transmissores e usuários. No caso de não pagamento, as controladas, como agentes 
de transmissão, poderão solicitar ao ONS o acionamento centralizado da garantia ban-
cária do usuário relativa ao CCG ou à CFB. A RAP de uma companhia de transmissão é 
recebida das companhias que utilizam sua infraestrutura por meio de tarifa de uso do sis-
tema de transmissão - TUST. Essa tarifa resulta do rateio entre os usuários de transmissão 
de alguns valores específicos; (i) a RAP de todas as transmissoras; (ii) os serviços prestados 
pelo ONS; e (iii) os encargos regulatórios. O poder concedente delegou às geradoras, dis-
tribuidoras, consumidores livres, exportadores e importadores o pagamento mensal da 
RAP, que por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, constitui-se em 
direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro e deste modo 
o risco de crédito é baixo. c) Risco de liquidez. É o risco da Companhia encontrar dificul-
dades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são 
liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A política de liqui-
dez e de financiamento da Companhia tem como objetivo assegurar a disponibilidade 
de recursos suficientes para cumprir com seus compromissos financeiros. Os prazos de 
liquidação dos passivos financeiros não derivativos, como empréstimos e financiamen-
tos, estão divulgados na Nota 11. Os saldos relacionados a fornecedores, reconhecidos 
pela Companhia como passivo financeiro não derivativo, possuem prazo de liquidação 
para os próximos 12 meses. A Companhia tem empréstimos e financiamentos bancários 
que contêm cláusulas restritivas. O não cumprimento destas cláusulas restritivas pode 
exigir que a Companhia liquide tais compromissos antes da data indicada na tabela 
de fluxo de pagamentos. As tabelas a seguir mostram em detalhes o prazo de venci-
mento dos principais instrumentos financeiros não derivativos detidos pela Companhia:

31/12/2018
Até 3 

meses
De 3 meses a 

1 ano
De 1 a 5 

anos Total
Fornecedores - - - -
Empréstimos e financiamentos 529 - - 529
Partes relacionadas 1.383 3.825 20.504 25.712

1.912 3.825 20.504 26.241
31/12/2017

Até 3 
meses

De 3 meses a 
1 ano

De 1 a 5 
anos Total

Fornecedores 147 - - 147
Empréstimos e financiamentos 30 - - 30
Partes relacionadas 1.383 3.819 25.454 30.656

1.560 3.819 25.454 30.833
20.2. Análise de sensibilidade dos principais instrumentos financeiros. A tabela 
de sensibilidade a seguir demonstra os impactos nos empréstimos, financiamentos e 
debêntures que seriam gerados por mudanças nas variáveis de riscos indexados à Taxa 
de Juros de Longo Prazo – TJLP e às quais a Companhia estará exposta para 31/12/2019. 
A Administração entende que o cenário provável em 31/12/2019 para a TJLP é de 7,0% 
conforme expectativa de mercado. Valor 

exposto 
31/12/2018

Valor 
exposto 

31/12/2018
Empréstimos e financiamentos – TJLP 25.712 1.800
Efeito esperado no resultado do exercício
 e no patrimônio liquido 1.800
Fonte: A TJLP utilizada foi a fixada pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, conforme 
site do BNDES. 20.3. Gerenciamento do capital. Os objetivos da Companhia ao admi-
nistrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia 
para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de 
manter uma estrutura de capital ideal. A Companhia monitora o capital com base no seu 
nível de endividamento, bem como nos compromissos previstos nos contratos de em-
préstimos assinados. O nível de endividamento da Companhia é medido pelo montante 
total de empréstimos menos o caixa e equivalentes de caixa e dividido por seu patrimô-
nio líquido. A Administração também monitora o nível de dividendos para os acionistas. 
O índice de endividamento está apresentado a seguir: 31/12/2018 31/12/2017
Dívida 25.712 30.656
Caixa e equivalentes de caixa (11.958) (9.400)
Dívida líquida 13.754 21.256
Patrimônio líquido 148.225 125.395
Índice de endividamento líquido (Divida liquida/ PL) 0,09 0,17
20.4. Estimativa do valor justo. O valor justo dos instrumentos financeiros, para fins 
de divulgação, é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros 
pela taxa de juros vigente no mercado, que está disponível para a Companhia para 
instrumentos financeiros similares. Atualmente, a Companhia não efetua aplicações 
de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Com-
panhia aplica CPC 40/ IFRS 7 para instrumentos financeiros mensurados no balanço 
patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo 

pelo nível da seguinte hierarquia: ■ Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em merca-
dos ativos para ativos e passivos e idênticos. ■ Nível 2 - Outras informações disponíveis, 
exceto preços cotados, incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, 
diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços).  
■ Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados adotados 
no mercado (ou seja, inserções não observáveis).
Ativos financeiros Nível 31/12/2018 31/12/2017
Caixa e equivalentes de caixa 2 11.958 9.400
Depósitos vinculados 2 2.083 2.371
Ativo financeiro da concessão 2 - 146.632
Não houve instrumentos financeiros alocados ao Nível 1 e ao Nível 3, nem ocorreram trans-
ferências de níveis nas datas ora apresentadas. A Administração da Companhia entende 
que os valores justos de seus ativos financeiros se aproximam dos seus valores contábeis.
20.5. Instrumentos financeiros por categoria 31/12/2018 31/12/2017

Nota

Valor 
justo por 
meio do 

resultado

Custo 
amor-
tizado

Valor  
justo por 
meio do 

resultado

Emprés-
timos e 

recebíveis
Ativos financeiros: 14.041 2.222 11.771 148.690
Caixa e equivalentes de caixa 4 11.958 - 9.400 -
Contas a receber 5 - 2.222 - 2.058
Depósitos vinculados 9 2.083 - 2.371 -
Ativo financeiro da concessão 8.1 - - - 146.632
Passivos financeiros: - 26.241 - 30.833
Fornecedores 10 - 529 - 30
Empréstimos e financiamentos 11 - 25.712 - 30.656
Partes relacionadas 6 - - - 147

 █ 21. Compromissos assumidos
Operação e manutenção. As atividades relacionadas à operação e manutenção da linha de 
transmissão são realizadas pela Omega Brasil Operação e Manutenção S.A., através de con-
trato firmado em 03/06/2011 atualizado pela inflação. O valor dos serviços rotineiros a ser 
pago é de R$933 por ano, conforme aditivo firmado em 01/07/2015, vigente até 01/07/2020. 

 █ 22. Aspectos ambientais
Licenciamento ambiental. A política nacional do meio ambiente determina que o funciona-
mento regular de atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou que, 
de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente, está condicionado ao prévio 
licenciamento ambiental. A Companhia, em consonância com as determinações legais 
vigentes, busca o atendimento na íntegra, a todos os comandos necessários à perfeita 
execução do objeto de sua concessão, por meio da obtenção e manutenção de todas as 
licenças ambientais necessárias para a condução das atividades de instalação, operação e 
manutenção da linha de transmissão. A licença ambiental vigente expedida à Companhia 
até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras está demonstrada a seguir:

Empreendimento
Órgão 

ambiental Tipo de licença
Data de 
emissão Vencimento

LT 230 kV Itararé II - Jaguariaíva IBAMA LO 979/2010 30/11/2010 30/11/2016(*)
LT 230 kV Londrina - Maringá IAP/PR LO 970/2009 05/11/2014 05/11/2019
(*) LT 230kV Itararé II- Jaguariaiva- LO nº 979/2010- foi protocolado uma carta (CO 
013/2016) solicitando renovação da LO (Licença de Operação) no IBAMA e recebido por 
este através do Ofício nº 02001.013337/2016-78, em tempo hábil (Conforme Art. 18 
da Resolução CONAMA nº 237, de 19/12/97, a renovação da Licença de Operação (LO) 
de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima 
de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respec-
tiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva 
do órgão ambiental competente), mas não há registro de renovação desta. Compen-
sação ambiental. Compensação ambiental é um termo de compromisso assumido 
pelo empreendedor com o Órgão Ambiental licenciador cujo objeto é a fixação das 
medidas compensatórias decorrentes do processo de licenciamento ambiental cuja apli-
cação obedece à legislação correspondente. A Lei nº 9.985/00, que instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, através de seu artigo 36, impõe ao 
empreendedor a obrigatoriedade de apoiar a implantação e manutenção de unidade 
de conservação da Companhia de proteção integral, quando, durante o processo de 
licenciamento e com fundamento em EIA/RIMA, um empreendimento for considerado 
como de significativo impacto ambiental.
Empreendimento Compensação ambiental
LT 230kV Itararé – Jaguariaíva Não aplicável.
LT 230kv Londrina – Maringá Concluída através do TQCA N° 02/2011 (SID 

N°07.268.317-0) em 30/08/2011 emitida pelo 
Instituto Ambiental do Paraná - IAP.

 █ 23. Seguros
A Companhia adota 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 premissas de riscos 
adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria, consequente-
mente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. 
Seguradora Ramo Apólice nº Vigência Valor

Tokio Marine Riscos operacionais (*) 960 0000001357
Dez/2017 a 

Dez/2018 87.100

Sompo Responsabilidade civil(*) 80.001.807
Dez/2017 a 

Dez/2018 10.000
(*) A referida apólice inclui a Companhia e as seguintes partes relacionadas: ATE IV Lon-
drina Transmissora de Energia S.A., ATE VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. e 
ATE VII Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A. e ATE VIII Transmissora de Energia S.A.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da ATE V Londrina Transmissora de Energia S.A. Rio de Janeiro - RJ
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da ATE V Londrina Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da ATE V Londrina Transmissora de Energia S.A. 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.
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 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 e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é respon-
sável 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 finan-
ceiras 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, independentemen-
te 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 plane-
jarmos 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 divul-
gações 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.

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2019.
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. CRC-2SP015199/O-6
Fernando Alberto S. de Magalhães - Contador CRC-1SP133169/O-0

Diretoria

Contadora
Denise Araujo Francisco     -     Flavio Câmara de Souza

Ana Paula Graça Vianna - CRC RJ -108921/0-0

Porto Alegre tem a passagem 
de ônibus mais cara do Brasil

Menor variação de rea-
juste neste ano, em compa-
ração com 2018, ficou com 
Rio de Janeiro: 2,53% (de 
R$ 3,95 para R$ 4,05).

Estudo da plataforma 
Cuponation realizado no 
início de maio, apontou 
que Porto Alegre possui a 
tarifa mais cara do Brasil: 
R$ 4,70. As capitais que 
ficaram em segundo lugar 
foram Curitiba (Paraná) e 
Belo Horizonte (Minas Ge-
rais), ambas cobrando R$ 
4,50 pela passagem. São 
Paulo e Goiânia ficaram 
em terceiro lugar, com R$ 
4,30 para usar o transporte 
público.

Para as capitais que pa-
gam mais barato no bilhe-
te, o topo da lista fica com 
Macapá, capital do Amapá, 
com R$ 3,25. Em segundo 
e terceiro lugar ficaram São 
Luís e Recife (Maranhão e 
Pernambuco, respectiva-
mente), pagando em ordem 
R$ 3,40 e R$ 3,45.

O levantamento ainda 
estudou as variações do 
preço atual de cada tarifa, 
comparando com o do ano 
anterior. Porto Velho, em 
Rondônia, teve a maior va-
riação, de 26,6% (de R$ 3 
para R$ 3,80). A menor va-
riação foi de 2,53%, do Rio 
de Janeiro (de R$ 3,95 para 
R$ 4,05).

No entanto, é válido 
lembrar que o valor das 
tarifas pode variar de 
acordo com as regiões da 
capital, principalmente se 
o ônibus for intermunici-
pal.

Pesquisa feita pela Asso-
ciação Nacional de Empre-
sas de Transportes Urbanos 
(NTU) registrou que de 
2016 para 2017 o número 
diário de passageiros foi 
3,6 milhões menor de um 
ano para o outro, mas o 
transporte público continua 
sendo o meio de locomo-
ção mais utilizado pelos 
brasileiros.

Produção de ovos tem 1ª queda em 22 anos
Aquisição de leite 
também caiu  
em relação ao 
último trimestre 
de 2018.

A produção nacional de 
ovos de galinha teve uma 
queda de 3% na passagem 
do último trimestre de 2018 
para o primeiro trimestre 
deste ano. Segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), é a pri-
meira vez na série histórica 
(iniciada em 1997) que ocor-
re uma queda neste tipo de 
comparação.

Apesar da queda em relação 
ao último trimestre de 2018, a 
produção de 908,43 milhões 
de dúzias do primeiro trimestre 
deste ano é 5,6% maior do que 
a registrada no mesmo período 
do ano passado.

A aquisição de leite (6,18 
bilhões de litros) também 
caiu em relação ao último 

trimestre de 2018 (-7,8%) e 
cresceu na comparação com 
o primeiro trimestre daquele 
ano (2,8%). Já a aquisição 
de couro (8,37 milhões de 
peças inteiras) caiu 6,9% em 
relação ao último trimestre e 
3,5% em relação ao primeiro 
trimestre de 2018.

O abate de bovinos, que 

somou 7,77 milhões de ca-
beças no primeiro trimes-
tre deste ano, caiu 4,6% em 
relação ao último trimestre, 
mas cresceu 0,3% na com-
paração com o primeiro tri-
mestre de 2018. O abate de 
suínos, que totalizou 11,27 
milhões de cabeças, teve 
altas nos dois tipos de com-

paração: 0,7% em relação ao 
último trimestre e 5,2% em 
relação ao primeiro trimestre 
do ano passado.

O abate de frangos (1,45 bi-
lhão de animais) teve aumento 
de 2,3% em relação ao último 
trimestre de 2018, mas caiu 
2% na comparação com o pri-
meiro trimestre daquele ano.
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ATE VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 08.635.011/0001-50

Relatório anual da Administração

Demonstração do fluxo de caixa 
(em milhares de reais)

Demonstração do resultado abrangentes 
(em milhares de reais)

Demonstração do resultado do exercício
(em milhares de reais)

Balanço Patrimonial (em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
 █ 1. Informações gerais

A ATE VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. (“ATE VI” ou “Companhia”) é uma 
sociedade por ações, brasileira, de capital fechado e prazo indeterminado, com sede e 
foro na cidade de Rio de Janeiro - RJ, constituída em 8/01/2007, tendo como objeto social, 
único e exclusivo, a construção, implantação, operação e manutenção do serviço público 
de transmissão de energia elétrica da rede básica do sistema elétrico interligado, segun-
do os padrões estabelecidos na legislação e regulamentos em vigor. Seu único acionista 
é Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A. (“Seville”). A Companhia não 
desenvolveu, nos exercícios findos em 31/12/2018 e de 2017, atividades não vinculadas 
ao objeto de suas concessões. A emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada 
pela Diretoria da Companhia em 05/04/2019. 1.1. Concessão. A Companhia detém a 
concessão do serviço público de energia elétrica nos termos do Contrato de Concessão n° 
009/07 firmado com a ANEEL em 11/06/2007, pelo prazo de 30 anos, para construção, 
operação e manutenção da Linha de Transmissão Coletora Campos Novos (SC) – Videira 
(SC) e Linha de Transmissão Dona Francisca (RS) – Santa Maria (RS), em Corrente Contínua, 
em 230Kv. A Companhia entrou em operação em 6/07/2009 e recebe pela prestação do 
serviço público de transmissão de energia uma Receita Anual Permitida-RAP de R$15.147 
(salvo o montante necessário à cobertura das contribuições sociais recuperáveis relativas 
ao PIS e COFINS). O valor da RAP é reajustado anualmente, no mês de julho, nos termos 
do Contrato de Concessão. 1.2. Alteração de participação acionária. Como parte do 
processo de recuperação judicial do antigo acionista, Abengoa Concessões, houve leilão 
judicial para alienação da participação societária de determinados ativos, inclusive da ATE 
VI; tendo sido proferida decisão de primeira instância adjudicando a proposta do Texas 
Pacific Group - TPG, por meio de sua afiliada TSI management LLC, em 18/12/2017. 2. 
Em 30/05/2018 o TPG concluiu a aquisição dos sistemas de transmissão da Abengoa, que 
totalizam 3.532km, pagando pelos empreendimentos, R$491 milhões após aprovação 
da ANEEL para a transferência da titularidade da participação nas linhas, com a anuência 
do BNDES para a substituição da acionista interveniente dos financiamentos relativos aos 
empreendimentos, além do Banco da Amazônia e dos debenturistas. Após a conclusão 
da aquisição das linhas de transmissão, a Seville (veículo utilizado pela TPG no Brasil), 
passou a deter 50% das ações ordinárias da ATE.

 █ 2 .Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financei-
ras estão definidas abaixo.  Estas políticas foram aplicadas de modo consistente no exercí-
cio apresentado, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base de preparação e 
apresentação. As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresen-
tadas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros 
mensurados pelos seus valores justos, quando aplicável, conforme descrito nas práticas 
contábeis a seguir. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Adminis-
tração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que 
requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas 
nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, es-
tão divulgadas na Nota 3. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação. Os itens 
incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a Companhia atua (“moeda funcional”). As demonstrações 
financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e a de apresenta-
ção da Companhia. 2.3. Transações em moeda estrangeira. As operações com moe-
das estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio 
vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são remensurados. Os 
ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão 
pelas taxas de câmbio do final do período, referentes a ativos e passivos monetários em 
moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. 2.4. Caixa e equi-
valentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, os depósitos 
bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante 
de mudança de valor, normalmente com vencimentos originais de até três meses da data 
de contratação. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a 
compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. 2.5. Instru-
mentos financeiros (vigente a partir de 01/01/2018). 2.5.1. Ativos financeiros. a) 
Classificação e mensuração. Com a adoção do CPC 48 os instrumentos financeiros passa-
ram a ser classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resul-
tado (“VJR”). A norma também elimina as categorias existentes no CPC 38 de mantidos 
até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação dos 
ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de 
caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A partir 
de 01/01/2018 a Companhia passou a apresentar os instrumentos financeiros de acordo 
com as categorias anteriormente mencionadas: • Custo Amortizado - Um ativo financei-
ro é classificado e mensurado pelo custo amortizado quando tem finalidade de recebi-
mento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente 
pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é 
executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor re-
cuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, 
exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. Em 
31 de dezembro de 2018 e 2017, os principais ativos financeiros classificados nesta cate-
goria são as contas a receber de clientes e o ativo contratual. Ativos financeiros ao valor 
justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor  justo por meio do resultado 
compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designa-
dos no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a 
ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa 
que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reco-
nhecidas no resultado. Até 31/12/2017, o ativo financeiro da concessão, era classificado 
como um ativo financeiro, na categoria de recebíveis. A partir de 01/01/2018, passou a ser 
classificado como ativo financeiro a valor justo por meio de resultado. Em 31/12/2018 e 
2017, outros ativos financeiros classificados nesta categoria estão relacionados aos equi-
valentes de caixa e depósitos vinculados. b) Redução ao valor recuperável de ativos finan-
ceiros. O CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo 
prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se 
aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patri-
moniais. c) Baixa de ativos financeiros. A baixa (desreconhecimento) de um ativo financei-
ro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando 
são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais 
sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que 
seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida 
como um ativo ou passivo separado. 2.5.2. Passivos financeiros. a) Classificação e men-
suração. Os passivos financeiros são classificados como mensurados 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 re-
conhecimento 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 resul-
tado. Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por meio do resultado 
quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resulta-
do. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de 
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. b) Desreconhecimento de passivo 
financeiro. A Companhia baixa o passivo financeiro (ou parte do passivo financeiro) de seu 
balanço patrimonial quando, e apenas quando, ele é extinto, ou seja, quando a obrigação 
especificada no contrato é liquidada, cancelada ou expirada. A diferença entre o valor 
contábil do passivo financeiro extinto e a contrapartida paga, incluindo quaisquer ativos 
não monetários transferidos ou passivos assumidos, é reconhecida no resultado. 2.5.3. 
Compensação de saldos. Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor lí-
quido 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. 2.6. Ativo de concessão. Os 
Contratos de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrados entre a União 
(Poder Concedente - Outorgante) e a Norte Brasil regulamentam a exploração dos serviços 
públicos de transmissão pela Companhia. De acordo com o contrato de concessão, a 
Companhia é responsável por transportar a energia dos centros de geração até os pontos 
de distribuição. Para cumprir essa responsabilidade, a Companhia possui como obrigação 
de desempenho manter e operar a infraestrutura de transmissão. Ao cumprir essa obriga-
ção de desempenho, a Companhia mantém sua infraestrutura de transmissão disponível 
para os usuários e em contrapartida recebe uma remuneração denominada Receita Anu-
al Permitida (RAP), durante toda a vigência do contrato de concessão. Estes recebimentos 
amortizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de transmissão. Eventuais investi-
mentos não amortizados geram o direito de indenização do Poder Concedente, que rece-
be toda a infraestrutura de transmissão ao final do contrato de concessão. Até 31/12/2017, 
a infraestrutura de transmissão era classificada como ativo financeiro sob o escopo do ICPC 
01 / IFRIC 12 e mensurada ao custo amortizado. Eram contabilizadas receitas de constru-
ção e de operação com margem zero, além da receita de remuneração da infraestrutura 
de concessão com base na TIR do projeto, juntamente com a variação do IPCA. Com a 
entrada em vigor em 01/01/2018 do CPC 47, o direito à contraprestação por bens e servi-
ços condicionado ao cumprimento de obrigações de desempenho e não somente a pas-
sagem do tempo enquadram a Companhia nessa norma. Com isso, as contraprestações 
passam a ser classificadas como um “Ativo contratual da concessão”. As receitas relativas 
à infraestrutura de transmissão passam ser mensuradas da seguinte forma: (i) Reconheci-
mento de receita de construção, tendo por base a parcela da RAP destinada ao investimen-
to do ativo, que considera a margem de construção de acordo com as projeções iniciais do 
projeto. Toda a margem de construção é reconhecida durante a obra e variações positivas 
ou negativas do custo de construção são alocadas imediatamente ao resultado, no mo-
mento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia 
utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, o poder concedente). 
A taxa definida para o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é 
definida no momento inicial do contrato e não sofre alterações posteriores, sendo apurada 
de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. (ii) Reconhecimento 
da receita de operação e manutenção decorrente dos custos incorridos e necessários para 
cumprir obrigações de performance de operação e manutenção previstas em contrato de 
concessão, após o término da fase de construção. (iii) Reconhecimento de receita de remu-
neração sobre o ativo contratual da concessão reconhecido, registra-se também uma re-
ceita de remuneração financeira, a partir da entrada em operação, sob a rubrica Remune-
ração do ativo contratual da concessão, utilizando a taxa de desconto definida no início do 
contrato. A infraestrutura recebida ou construída da atividade de transmissão é recupera-
da através de dois fluxos de caixa, a saber: (i) Parte através de valores a receber garantidos 
pelo poder concedente relativa à RAP durante o prazo da concessão. Os valores da RAP 
garantida são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico - ONS conforme 
contrato e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da 
rede de transmissão disponibilizada. (ii) Parte como indenização dos bens reversíveis no 
final do prazo da concessão, a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para 
quem ele delegar essa tarefa. 2.8. Fornecedores. Referem se a obrigações a pagar por 
bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas 
como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até 1 ano da data de 
encerramento do balanço. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como 
passivo não circulante. As contas a pagar aos fornecedores são, inicialmente, reconhecidas 
pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do 
método de taxa efetiva de juros. 2.9. Provisões. As provisões são reconhecidas quando: 
(i) a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada (constructive
obligation), como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recur-
sos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com seguran-
ça. 2.10. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos. As despesas
de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corren-
tes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resulta-
do, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos direta-
mente no patrimônio líquido, quando aplicável. Nesse caso, o imposto também é
reconhecido no patrimônio líquido. A Administração avalia, periodicamente, as posições 
assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de renda com relação às situa-
ções em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece
provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autori-
dades fiscais. O imposto de renda e a contribuição social são mensurados pelo regime de 
lucro real. A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15%, acrescida do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente aos limites fiscais estabelecidos, con-
forme determina a legislação em vigor. A provisão para contribuição social sobre o lucro 
líquido é constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, também de acordo com a 
legislação vigente. O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos 
e passivos e seus valores contábeis apresentados nas demonstrações financeiras. As alí-
quotas desses tributos, definidas atualmente para determinação desses impostos diferi-
dos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Impostos 
diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja possível que o lucro futuro tri-
butável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, 
com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas 
internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. Im-
postos diferidos passivos são integralmente reconhecidos. Os impostos de renda diferidos 
ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível legalmente de com-
pensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos 
de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes
pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tri-
butáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base líquida. 2.11. Capital social. 
O capital social da Companhia é composto por ações ordinárias, sendo estas classificadas 
no patrimônio líquido. 2.12.  Lucro por ação. O lucro básico por ação é calculado dividin-
do-se o resultado do período pela quantidade média ponderada de ações em circulação 
no exercício. 2.13. Dividendos. Os dividendos aprovados são reconhecidos como um

passivo nas demonstrações financeiras do exercício, com base no estatuto social da Com-
panhia e deliberações tomadas pelos acionistas. Qualquer valor acima do mínimo obriga-
tório somente é provisionado na data em que estes são devidamente aprovados pelos 
acionistas. 2.14. Reconhecimento de receita. A Companhia aplicou o CPC 47 a partir 
de 01/01/2018. Informações adicionais sobre as práticas contábeis da Companhia relacio-
nadas a contratos com clientes e o efeito da aplicação inicial do CPC 47 estão descritos nas 
Notas 2.15.1 e 3.1. As concessionárias devem registrar e mensurar a receita dos serviços 
que prestam obedecendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 – Receita de Contrato 
com Cliente e CPC 48 – Instrumentos Financeiros, mesmo quando prestados sob um 
único contrato de concessão. As receitas são reconhecidas quando ou conforme a entida-
de satisfaz as obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente, e somente 
quando houver um contrato aprovado; for possível identificar os direitos; houver substân-
cia comercial e for provável que a entidade. Receita de infraestrutura - Refere-se aos 
serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das instala-
ções de transmissão de energia elétrica. As receitas de infraestrutura são reconhecidas 
conforme os gastos incorridos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao 
valor do investimento, uma vez que os projetos embutem margem suficiente para cobrir 
os custos de implementação da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de 
suas instalações é implementada através de contratos terceirizados com partes não rela-
cionadas. As variações positivas ou negativas em relação à margem estimada são alocadas 
no resultado ao fim de cada obra. Toda a margem de construção é recebida durante a obra 
e variações positivas ou negativas são alocadas imediatamente ao resultado, no momento 
que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou 
um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa 
definida para o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida 
no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acor-
do com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento.Remuneração dos ativos 
de concessão - Refere-se aos juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa 
que melhor representa a remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmis-
são, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar o 
componente financeiro do ativo contratual, determinada na data de início do contrato de 
concessão. A taxa de retorno incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de recebi-
mento de caixa. Receita de operação e manutenção - Refere-se aos serviços de opera-
ção e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que tem início após 
o término da fase de construção e visa a não interrupção da disponibilidade dessas instala-
ções. 2.15. Principais mudanças nas políticas contábeis. A Companhia adotou os
novos pronunciamentos e interpretações revisadas pelo CPC, CVM e IASB, com aplicação 
inicial a partir de 01/01/2018, que são: 2.15.1. CPC 47 – Receita de Contratos com
Clientes. A Companhia adotou a CPC 47 usando o método de efeito cumulativo, não
reproduzindo os efeitos deste CPC para o exercício comparativo de 2017, com aplicação 
inicial da norma na data de 01/01/2018. Os ajustes dos saldos contábeis em função da
adoção inicial foram registrados em reserva de retenção de lucros. O CPC 47 estabelece 
um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas decorrentes de contratos com 
clientes. A referida norma determina ainda que a Companhia só pode contabilizar os
efeitos de um contrato com um cliente quando for provável que receberá a contrapresta-
ção à qual terá direito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos. A Companhia 
avaliou suas operações à luz das novas normas contábeis e que a atividade de implemen-
tação da infraestrutura é afetada pelo novo CPC, uma vez que o direito à contraprestação 
por bens e serviços está condicionado ao cumprimento de outra obrigação de desempe-
nho. Como consequência da aplicação do CPC 47, as Contas a receber de Implementação 
da Infraestrutura, até então, classificado como ativo financeiro da concessão, e cujo saldo 
totalizava, em 01/01/2018 R$181.002 passa a ser classificado como ativo contratual da
concessão, no montante de R$217.376  A diferença dos critérios de mensuração, no
montante de R$36.374 foi contabilizada diretamente em reserva de retenção de lucros. A 
tabela a seguir resume o impacto, líquido de impostos, da transição para o CPC 47 sobre 
prejuízos acumulados em 01/01/2018:
Prejuízos acumulados Ref. Impacto da adoção do CPC 47
Ativo contratual da concessão (a) 36.374
Imposto diferidos (b) (14.588)
Impacto em 01/01/2018 21.786
As tabelas a seguir resumem os impactos da adoção do CPC47 no balanço patrimonial 
e demonstração de resultado da Companhia em 01/12/2018, em cada uma das linhas 
afetadas, como demonstrado a seguir:

Balanço Patrimonial 31.12.2017 Ref.
Impactos da  

adoção do CPC 47 01.01.2018
Ativo
Ativo contratual da concessão - (a) 217.376 217.376
Ativo financeiro da concessão 181.002 (a) (181.002) -
IR e CS diferidos 489 (b) (489) -
Ativos não impactados 21.069 - 21.069
Total do Ativo 202.560 35.885 238.445

Ativo Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 29.685 26.370
Caixa e equivalentes de caixa 4 5.538 6.712
Contas a receber 5 2.471 2.384
Tributos a recuperar 7.a 2.583 4.212
Ativo financeiro da concessão 8.1 - 12.035
Ativo contratual da concessão 8.2 18.012 -
Outros ativos 1.081 1.027

Não circulante 207.368 176.190
Realizável a longo prazo
Tributos a recuperar 7.a 3.640 3.899
Depósitos judiciais 74 8
Depósitos vinculados 9 2.462 2.827
Imposto de renda e contribuição social diferidos - 489
Ativo financeiro da concessão 8.1 - 168.967
Ativo contratual da concessão 8.2 201.192 -

Imobilizado 214 -
Intangível 46 -
Total do Ativo 237.313 202.560

Operações continuadas Nota 31/12/2018 31/12/2017
Receita líquida 17 21.269 21.856
Custos de construção - (14.029)
Custos de serviços prestados 18 (1.981) (1.258)
Lucro bruto 19.288 6.569
Receitas / (despesas) operacionais (3.784) (1.405)
Gerais e administrativas 18 (3.784) (2.289)
Outras receitas operacionais - 884
Lucro operacional antes do
 resultado financeiro 15.504 5.164
Resultado financeiro 19 (3.100) (3.807)
Receitas financeiras 595 456
Despesas financeiras (3.695) (4.263)

Lucro antes do IR e contribuição social 12.404 1.357
Imposto de renda e contribuição social 15.b (4.193) 2.288
Correntes (453) 353
Diferidos (3.740) 1.935
Lucro líquido do exercício 8.211 3.645

Fluxos de caixa de atividades operacionais Nota 31/12/2018 31/12/2017
Lucro antes do IR e da contribuição social 12.404 1.357
Ajustes:
Remuneração do ativo financeiro da concessão 17 - (1.890)
Remuneração do ativo contratual da concessão 17 (20.475) -
Juros sobre empréstimos e financiamentos 2.951 3.865
(Reversão)/ provisão para contingências (268) (1.157)
Variação no capital circulante:
Contas a receber (87) 15
Partes relacionadas (7.304) 9.418
Tributos a recuperar 1.888 18
Ativo financeiro da concessão 181.002 (2.584)
Ativo contratual da concessão (180.682) -
Fornecedores 576 (100)
Tributos a recolher (247) 1.444
Provisões 150 (199)
Encargos setoriais (86) 65
Créditos fiscais diferidos 18.413 215
Outros ativos e passivos (241) 257
Caixa gerado pelas operações 7.994 10.724
Imposto de renda e contribuição social pagos (453) (360)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos (2.789) (3.440)
Depósitos judiciais 66 -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 4.818 6.924
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (214) -
Aquisição de intangível (46) -
Caixa líquido aplicado nas atividades
   de investimento (260) -
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Resgate/(aplicação) de depósitos vinculados
 e judiciais 233 (197)
Amortização de principal de empréstimos (5.965) (5.963)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de financiamento (5.732) (6.160)
Aumento (Diminuição) / líquido no caixa
 e equivalentes de caixa (1.174) 764
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6.712 5.948
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 5 5.538 6.712
Aumento (Diminuição) / líquido no caixa
 e equivalentes de caixa (1.174) 764

Capital
social

Reserva de lucros

Nota
Reserva especial de 

lucros a realizar
Reserva 

legal
Retenção 
de lucros Total

Prejuízos  
acumulados

Total Patrimônio 
líquido

Em 31/12/2016 133.739 - - - - (4.049) 129.690
Resultado líquido do exercício - - - - - 3.645 3.645
Em 31/12/2017 133.739 - - - - (404) 133.335
Adoção do CPC 47, efeito em  01/01/2018 2.15.1 - 21.786 - - 21.786 - 21.786
Lucro líquido do exercício - - - - - 8.211 8.211
Destinação do resultado do  exercício:
Constituição de reservas 16.2 - - 390 5.563 5.953 (5.953) -
Distribuição de dividendos 16.3 - - - - - (1.854) (1.854)
Em 31/12/2018 133.739 21.786 390 5.563 27.739 - 161.478

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício 8.211 3.645
Outros componentes do resultado abrangente - -
Total do resultado abrangente do exercício 8.211 3.645

Senhores, A Administração da ATE VI Transmissora de Energia S.A., em cumpri-
mento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Rela-
tório da Administração e as suas correspondentes Demonstrações Financeiras refe-
rentes ao exercício findo em 31/12/2018, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal.

 █  1. A Companhia
 A ATE VI Transmissora de Energia S.A. (“ATE VI” ou “Companhia”) é uma socieda-
de por ações, de capital fechado e prazo indeterminado, com sede e foro na cidade 
do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem como objeto social, único e exclusivo, a 
implantação, construção, operação e manutenção de instalações de transmissão, 
composto pela da Linha de Transmissão Coletora Campos Novos (SC) – Videira 
(SC) e Linha de Transmissão Dona Francisca (RS) – Santa Maria (RS), em Corrente 
Contínua, em 230Kv. A Companhia possui uma Receita Anual Permitida (RAP) de 
R$ 15.147 milhões, valor que é reajustada anualmente nos meses de julho.

 █ 2. Acionistas
Seu acionista é a Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A. (“Seville”) 
com 100% de participação acionária. Em 30/05/2018 o TPG concluiu a aquisição 
dos sistemas de transmissão da Abengoa, que totalizam 3.532km, pagando pelos 
empreendimentos, R$482 milhões após aprovação da ANEEL para a transferên-
cia da titularidade da participação nas linhas, com a anuência do BNDES para a 
substituição da acionista interveniente dos financiamentos relativos aos empreen-
dimentos, além do Banco da Amazônia e dos debenturistas. Após a conclusão da 
aquisição das linhas de transmissão, a Seville (veículo utilizado pela TPG no Brasil), 
passou a deter 50% das ações ordinárias da ATE VI. 

 █ 3. Desempenho operacional
A ATE VI demonstra competência técnica e capacidade de manter a disponibilida-
de dos seus ativos em elevados patamares, alcançando 99,89% de disponibilidade 
em 2018.

4. Desempenho econômico-financeiro
Lucro líquido. A ATE VI vem obtendo lucros conforme demonstrado:

Destacamos os principais fatores que influenciaram o lucro líquido do exercício 
de 2018:■ Em 2018, a Receita Operacional Bruta totalizou 16.074 milhões, dimi-
nuição de 35% comparado a 2017. Essa diminuição se deve ao fato de que em 
2018 deixou-se de ter receitas referente a construção e reforço, fato que ocor-
ria em 2017. Ainda assim, a receita de 2018 conta com aumento decorrente da 
adoção do CPC 47, a partir de 1°/01/2018 (7.062 milhões) e pelo aumento da 
receita de O&M justificado pela variação positiva do IPCA/IGPM do ciclo da RAP de 
2017/2018 para 2018/2019.
EBITDA. 2018 2017 Variação (%)
Receita operacional líquida 21.269 21.856 -3%
EBITDA 15.504 5.164 200%
Margem EBITDA 73% 24% 209%
Lucro líquido do exercício 8.211 3.645 125%
Resultado financeiro (3.100) (3.807) -19%
Imposto de renda e contribuição social (4.193) 2.288 283%
Depreciação e amortização - - 0%
EBITDA 15.504 5.164 200%

 █ 5. Projetos  de Pesquisa e Desenvolvimento
As concessionárias de energia elétrica estão obrigadas a aplicar, anualmente, o 
montante de, no mínimo, 1% de sua receita operacional líquida ajustada, em 
pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, nos termos da Lei nº 9.991, de 
24/07/2000.  Os recursos do P&D têm a finalidade de custear os estudos e pesqui-
sas de planejamento da expansão do sistema energético, bem como os de inven-

tário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. 
Atendendo determinação dos citados dispositivos legais, em contrapartida aos 
lançamentos registrados no passivo, as concessionárias contabilizam no resultado, 
em pesquisa e desenvolvimento, como dedução da receita operacional. 

 █ 6. Responsabilidade  Socioambiental 
A ATE VI vem operando em conformidade com a legislação brasileira, atendendo 
a todos os requisitos de meio ambiente e exigências de saúde, higiene, seguran-
ça e medicina do trabalho. Na fase de operação de seu empreendimento, em 
atendimento a Licença de Operação 4.369/2011 da FEPAM/RS para a LT Dona 
Francisca – Santa Maria e a Licença de Operação 7.908/2013 da FATMA/SC para 
a LT Campos Novos - Videira, são desenvolvidos os Programas Ambientais visando 
mitigar e compensar os impactos ao meio ambiente. Compensação ambiental é 
um termo de compromisso assumido pelo empreendedor com o Órgão Ambiental 
licenciador cujo objeto é a fixação das medidas compensatórias decorrentes do 
processo de licenciamento ambiental cuja aplicação obedece à legislação corres-
pondente. No processo de licenciamento da Companhia não foi exigido compen-
sação ambiental.

 █  7. Auditores Independentes
Em atendimento à instrução CVM nº 381/2003, a ATE VI informa que a Ernst & 
Young Auditores Independentes prestou apenas serviços relacionados à Auditoria 
das demonstrações financeiras do exercício de 2018. 

 █ 8. Agradecimentos
 Registramos nossos agradecimentos aos membros da Diretoria e Conselho de 
Administração pelo apoio prestado no debate e encaminhamento das questões 
de maior interesse da Companhia. Nossos especiais reconhecimentos à dedicação 
e empenho do quadro funcional. Também queremos deixar consignados nossos 
agradecimentos aos prestadores de serviços, usuários, entidades financeiras, segu-
radoras, demais agentes do Setor Elétrico e a todos que direta ou indiretamente, 
colaboraram para o êxito das atividades da ATE VI. 

A Administração.

Passivo Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 10.719 16.768
Fornecedores 10 776 200
Empréstimos e financiamentos 11 5.124 6.132
Partes relacionadas 6.a 104 7.408
Tributos a recolher 7.b 190 287
Provisões 12 631 481
Encargos setoriais 13 922 1.008
PIS e COFINS diferidos 14 1.034 982
Dividendos a pagar 1.854 -
Outros passivos 84 270

Não circulante 65.116 52.457
Empréstimos e financiamentos 11 27.664 32.459
Tributos a recolher 7.b 302 452
Provisões 12 7.209 7.477
PIS e COFINS diferidos 14 15.466 12.069
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 15.a 14.475 -

Patrimônio líquido 161.478 133.335
Capital social 16.1 133.739 133.739
Prejuízos acumulados - (404)
Reserva de lucros 27.739 -

Total do passivo e do patrimônio líquido 237.313 202.560
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ATE VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 08.635.011/0001-50

Balanço Patrimonial 31.12.2017 Ref.
Impactos da  

adoção do CPC 47 01.01.2018
Passivo
PIS e COFINS diferidos 13.051 (b) 3.365 16.213
IR e CS diferidos - (b) 10.734 10.734
Passivos não impactados 56.174 - 56.174
Total do Passivo 69.225 14.099 83.121
Patrimônio Líquido
Lucro líquido 133.739 (c) - 133.739
Reserva de lucros/
 Prejuízo acumulado (404) 21.786 21.382
Total do Patrimônio Líquido 133.335 21.786 155.121
(a) Implementação do CPC47, que define o ativo financeiro da concessão como ativo
contratual da concessão, conforme descrito na Nota 8.2; (b) Impacto dos impostos dife-
ridos sobre a adoção do ativo contratual da concessão; (c) Efeito dos ajustes foram refle-
tidos no patrimônio líquido, diretamente na conta de reserva de retenção de lucros (Nota 
16.2). Não houve impacto material na demonstração dos fluxos de caixa da Companhia 
para o exercício findo em 31/12/2018. 2.15.2. CPC 48 - Instrumentos financeiros. O 
CPC 48 reúne os três aspectos do projeto de contabilização de instrumentos financeiros: 
classificação e mensuração, redução ao valor recuperável do ativo e contabilização de
hedge. Classificação e Mensuração – Ativos e passivos financeiros. A referida norma
contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros: (i) mensurados 
ao custo amortizado, (ii) mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes (VJORA) e (iii) mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR). A norma 
elimina as categorias existentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos 
e recebíveis e disponíveis para venda. Os novos requerimentos de classificação não
produziram impactos na mensuração dos ativos e passivos financeiros da Companhia, 
não havendo assim impacto significativo nas informações contábeis da Companhia. A 
partir de 01/01/2018, os recebíveis das transmissoras passaram a ser classificados como 
ativo contratual, sob o escopo da IFR 15. A tabela a seguir demonstra as categorias de
mensuração originais no CPC 38 e as novas categorias de mensuração do CPC 48 para 
cada classe de ativos e passivos financeiros:

Classificação 
CPC 48

Classificação 
CPC 38 01/01/2018 31/12/2017

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes
 de caixa VJR VJR 6.712 6.712

Contas a receber
Custo 

amortizado
Empréstimos e 

recebíveis 2.471 2.471
Depósitos vinculados VJR VJR 2.827 2.827
Passivos financeiros

Fornecedores
Custo 

amortizado
Empréstimos e 

recebíveis 200 200
Empréstimos e
 financiamentos

Custo 
amortizado

Empréstimos e 
recebíveis 32.788 32.788

Partes relacionadas
Custo 

amortizado
Empréstimos e 

recebíveis 7.408 7.408
Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais  O 
CPC 48 substitui o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospec-
tivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará 
a ativos contratuais e aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A nova norma 
não produziu impacto na redução ao valor recuperável dos ativos e passivos financeiros 
da Companhia, não havendo assim impacto significativo nas demonstrações financeiras 
da Companhia. 2.16. Normas e interpretações novas e revisadas e ainda não ado-
tadas. Os pronunciamentos, aplicáveis a Companhia, que passarão a vigorar a partir do 
exercício financeiro iniciado em 01/01/2019: CPC 06 (R2) - Operações de Arrenda-
mento Mercantil. O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, men-
suração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige 
que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo 
de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros nos mol-
des do CPC 06 (R1).  O CPC 06 (R2), que vigora para períodos anuais iniciados a partir 
de 01/01/2019, exige que os arrendatários e os arrendadores façam divulgações mais 
abrangentes do que as previstas no CPC 06 (R1). Não é esperado impactos significativos 
para a Companhia quando da adoção. ICPC 22 - Incerteza sobre o tratamento dos 
tributos sobre a renda. Essa interpretação, vigente para exercícios financeiros a partir 
de 01/01/2019, esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração 
quando há incerteza sobre a aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade fiscal, 
aplicando os requisitos do CPC 32. A Companhia está em processo de avaliação das 
incertezas e não espera impactos significativos em suas demonstrações financeiras. CPC 
20 (R1) - Custos de empréstimos - As alterações esclarecem que a entidade deve tratar 
como parte dos empréstimos gerais qualquer empréstimo que tenha sido contraído 
originalmente para desenvolver um ativo qualificável quando substancialmente todas 
as atividades necessárias para preparar o ativo para uso ou venda forem concluídas. A 
entidade deverá aplicar estas alterações aos custos de empréstimos incorridos a partir 
do início do período anual em que a entidade adotá-las pela primeira vez. A entidade 
deve aplicar estas alterações a períodos anuais com início a partir de 01/01/2019, sendo 
permitida sua aplicação antecipada. Como a prática atual da Companhia está alinhada a 
estas alterações, não se espera nenhum impacto sobre suas demonstrações financeiras. 
Alterações ao CPC 11 na aplicação do CPC 38. As alterações abordam preocupações 
decorrentes da implementação da nova norma de instrumentos financeiros, CPC 48, 
antes de implementar a IFRS 17 Contratos de Seguros (ainda não promulgada pelo 
CPC), que substitui o CPC 11. As alterações introduzem duas opções para entidades que 
emitem contratos de seguro: uma isenção temporária da aplicação do CPC 48 e uma 
abordagem de sobreposição. Estas alterações não são aplicáveis a Companhia.

 █ 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
 As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se 
na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas, julgamentos e premissas 
utilizadas pela Administração da Companhia consideradas as mais críticas na elaboração 
destas demonstrações financeiras estão contempladas a seguir: 3.1. Ativo contratual 
da concessão (vigente a partir de 1°/01/2018). No contrato de concessão da Com-
panhia estão presentes duas obrigações de performance claramente identificáveis: i) a 
obrigação de constituição da infraestrutura que será objeto da concessão por 30 anos, 
ou pelo seu aprimoramento ao longo da concessão e ii) obrigação de operar e manter 
a infraestrutura construída disponível para o Sistema Interligado Nacional – SIN. O ativo 
contratual se origina na medida em que a concessionária satisfaz a primeira obrigação, 
sendo a receita reconhecida ao longo do tempo desta constituição, porém o recebimen-
to do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de 
operação e manutenção. Assim a Companhia faz jus a Receita de Construção durante 
a fase de construção do projeto, mas só fará jus ao fluxo de caixa contratado após a 
entrada em operação comercial do empreendimento. O valor do ativo contratual das 
concessionárias de transmissão de energia é formado por meio do valor presente dos 
seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado no início da concessão, 
ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensuração são revisadas na Revisão Tari-
fária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a partir da Receita Anual Permitida 
(RAP), que é a contraprestação que as concessionárias recebem pela prestação do servi-
ço público de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os investimentos 
nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não amortizados (bens 
reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente ao final do contrato 
de concessão. As premissas utilizadas pela Companhia para determinação do ativo con-
tratual da concessão são as seguintes: ■ Ativo contratual indenizável - a Companhia 
reconhece o valor residual dos ativos de transmissão ainda não amortizados, como ativo 
contratual, determinado com base nas taxas de depreciação aprovadas pela ANEEL, ten-
do como base o valor contábil. ■ Ativo contratual amortizável pela RAP – as adições 
decorrentes das ampliações, reforços ou melhorias da infraestrutura de transmissão são 
registradas como ativo contratual. ■ Remuneração do ativo contratual – a Compa-
nhia reconhece em suas demonstrações financeiras, a título de receita operacional, valor 
de remuneração calculado pela taxa de desconto que melhor representa a estimativa 
da Companhia para a remuneração financeira dos investimentos da infraestrutura de 
transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para 
precificar o componente financeiro do ativo contratual é estabelecida na data do início 
do contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita 
que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo contratual é 
ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou 
despesa no resultado. ■ Determinação das receitas de infraestrutura - Quando 
a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é reconhecida a 
receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de 
implementação da infraestrutura prestados levando em consideração que os projetos 
embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura 
e encargos. ■ Receita de operação e manutenção - a Companhia reconhece em 
suas demonstrações financeiras receita de operação e manutenção (O&M) pelo valor 
justo, tendo como um dos parâmetros os valores estimados pelo Poder Concedente e os 
respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. 3.2. Provisões para riscos 
tributários, trabalhistas e cíveis. A Companhia é parte de diversos processos judiciais 
e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a 
processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para 
liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação 
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua 
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. 
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, 
tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 

 █ 4. Caixa e equivalentes de caixa

31/12/2018 31/12/2017
Recursos em conta corrente 1.941 4.781
Certificados de depósitos bancários - CDB (*) 3.597 1.931

5.538 6.712
(*) Referem-se a aplicações financeiras indexadas pelo CDI, de alta liquidez, prontamen-
te conversíveis em montante conhecido de caixa, com compromisso de recompra pelas 
instituições financeiras, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 

 █ 5. Contas a receber
31/12/2018 31/12/2017

Concessionárias e permissionárias 2.471 2.384
2.471 2.384

31/12/2018 31/12/2017

A vencer 2.140 2.128

Vencidos até 90 dias 89 36

Vencidos mais de 90 dias (i) 242 220

2.471 2.384
(i) O saldo refere-se aos clientes que entraram com processos administrativos junto ao
ONS contestando a porcentagem cobrada no serviço de transmissão. A Administração 
entende que não é necessário o reconhecimento de provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa em relação aos seus Contas a receber, pois o CUST celebrando entre a
Companhia e o ONS garante o recebimento dos valores devidos pelos usuários pelos
serviços prestados por meio do Contrato de Constituição de Garantia – CCG e da Carta 
de Fiança Bancária - CFB.

 █ 6. Partes relacionadas
a) Transações e saldos. 31/12/2018 31/12/2017

Omega Brasil Operação

Con-
tas a 

pagar

Custo 
de ser-

viços

Custo 
de cons-

trução

Con-
tas a 

pagar

Custo 
de ser-

viços

Custo  
de cons-

trução
  e Manutenção S.A (ii) - - - 89 1.155 13
Seville Transmission Assessoria 
 e Investimentos S.A. (i) 104 104 - - - -
ATE IV São Mateus Transmis- 
 sora de Energia S.A. (ii) - - - 171 - -
Abengoa Construção Brasil Ltda – 
Em recuperação  judicial(ii) (iii) - - - 7.148 - 9.237

104 104 - 7.408 1.155 9.250
(i) Refere-se a reembolso de gastos diversos; (ii) Refere-se aos serviços de operação e
manutenção da linha de transmissão de energia da Companhia; (iii) A mesma não é
parte relacionada desde 2017, conforme nota explicativa 1.2 alteração de participação 
acionária. As transações com partes relacionadas são decorrentes de operações normais 
da Companhia, não se constituindo como empréstimos ou transações não usuais. b)
Remuneração do pessoal-chave da Administração. O pessoal-chave da Administração
inclui os diretores e conselheiros. A remuneração paga ou a pagar ao pessoal chave da
Administração, por seus serviços, está apresentada a seguir: 31/12/2018 31/12/2017
Salários 230 369
Encargos sociais 48 161
Benefícios 16 9

294 539
(*) As remunerações da diretoria e dos conselheiros são rateadas entre as seguintes 
empresas do grupo, ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A., ATE V Londrina 
Transmissora de Energia S.A., ATE VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. e ATE 
VII Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A. 

 █ 7. Tributos
a) A recuperar 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 2.583 4.212
Contribuição social sobre lucro líquido - CSLL 719 -
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 227 690
Programa de Integração Social – PIS 236 201
Contribuição para financiamento da  
 Seguridade Social – COFINS 861 1.046
PIS e COFINS s/ AIS 67 1.541
Outros tributos a recuperar 473 734
Não circulante 3.640 3.899
Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ 3.640 3.899
b) A recolher 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 190 287
IRPJ e CSLL – parcelamento (i) 151 151
Imposto sobre Serviços - ISS 23 40
Outros tributos a recolher 16 96
Não circulante 302 452
IRPJ e CSLL – parcelamento (i) 302 452
(i) A modalidade do parcelamento está enquadrada em REFIS ordinário referente a
débitos de IRPJ e CSLL de 2015.

 █  8. Concessão do serviço público
8.1. Ativo financeiro da concessão 31/12/2018 31/12/2017
A ser recebido na operação (a) - 145.311
A ser recebido por indenização (b) - 35.691

- 181.002
Circulante - 12.035
Não circulante - 168.967

- 181.002
(a) Valores de fluxo de caixa futuros da Companhia que serão recebidos dentro do prazo 
da concessão por meio da RAP. (b) Parcela de valores residual de ativos permanentes
ao fim do contrato de concessão. Com a adoção do CPC 47, as contas a receber de
implementação da infraestrutura, até então, classificado como ativo financeiro, passa
a ser classificado como ativo contratual conforme detalhado na Nota 8.2. 8.2. Ativo
contratual da concessão. Abaixo a movimentação do ativo contratual da Companhia
no exercício de 2018:
Saldo em 31/01/2017 -
Adoção inicial CPC 47 em 01/01/2018 217.376
Remuneração do ativo contratual 20.475
Amortização do ativo contratual (18.647)
Saldo em 31/12/2018 219.204
Circulante 18.012
Não circulante 201.192
Conforme mencionado nas Notas 2.15.1 e 3.1, a Companhia adotou o CPC 47 a partir 
de 01/01/2018, usando o método de efeito cumulativo, não reproduzindo os efeitos 

deste CPC para o exercício comparativo de 2017. O impacto da adoção inicial resultou 
em um ajuste de R$ (21.786), reconhecido em reserva de retenção de lucros. Contrato 
de concessão de serviços. A seguir estão descritas as principais características do 
Contrato de Concessão do serviço público de transmissão para construção, operação e 
manutenção das instalações de transmissão (Nota 1): •Receita Anual Permitida - RAP 
- A prestação do serviço público de transmissão dar-se-á mediante o pagamento à trans-
missora da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação comer-
cial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo Índice de Preço 
ao Consumidor Amplo - IPCA. Faturamento da receita de operação, manutenção e 
construção - Pela disponibilização das instalações de transmissão para operação comer-
cial, a transmissora terá direito, ao faturamento anual de operação, manutenção e cons-
trução, reajustado e revisado anualmente. • Parcela variável - A receita de operação,
manutenção e construção estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, 
refletindo a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme meto-
dologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão - CPST. A parcela 
referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5% da RAP 
de operação, manutenção e construção da transmissora, relativa ao exercício contínuo 
de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponibilidade, inclusive este mês.
Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade
de multa, aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução nº318/98, no valor máximo
por infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de operação, manutenção 
e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração.•Ativo
financeiro indenizável - Extinção da concessão e Reversão de Bens Vinculados ao
Serviço Público de Energia Elétrica - o advento do termo final do contrato de concessão 
determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu ex-
clusivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção de uma nova transmissora. 
A extinção da concessão determinará de pleno direito, a reversão, ao Poder Concedente 
dos bens vinculados ao serviço, procedendo-se aos levantamentos e às avaliações, bem 
como à determinação do montante da indenização devida à transmissora, observados 
os valores e as datas de sua incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos 
bens reversíveis será aquele resultante de inventário realizado pela ANEEL ou por prepos-
to especialmente designado, e seu pagamento será realizado com os recursos da Reserva 
Global de Reversão - RGR, na forma do artigo 33 do Decreto nº 41.019/57, Regulamento 
dos Serviços de Energia Elétrica, e do artigo 4º da Lei nº 5.655/71, alterado pelo artigo 9º 
da Lei n° 8.631/93, depois de finalizado o processo administrativo e esgotados todos os 
prazos e instâncias de recursos, em uma parcela, corrigida monetariamente até a data de 
pagamento. A Companhia não é obrigada a remunerar o Poder Concedente pela con-
cessão da linha de transmissão de energia por meio de investimentos adicionais quando 
da reversão dos bens vinculados ao serviço público de energia elétrica. A administração 
entende que a melhor estimativa para o valor de indenização é o valor residual do ativo 
imobilizado. Renovação ou rescisão - A critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a
continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da concessão poderá ser prorroga-
do por no máximo, igual exercício, de acordo com o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 
4º da Lei n° 9.074/95, mediante requerimento da transmissora. A eventual prorrogação 
do prazo da concessão estará subordinada ao interesse público e à revisão das condições 
estipuladas no contrato de concessão. • Aspectos ambientais - A transmissora deverá
construir, operar e manter as instalações de transmissão, observando a legislação e os
requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas as providências necessárias com o
órgão responsável para obtenção de licenciamentos, por sua conta e risco, e cumprir
todas as suas exigências. Independentemente de outras exigências do órgão licenciador 
ambiental, a transmissora deverá implementar medidas compensatórias, na forma
prescrita no artigo 36 da Lei n° 9.985/00, que trata de “reparação de danos ambientais 
causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas”, a serem detalhadas na
apresentação do Projeto Básico Ambiental, de sua responsabilidade, junto ao órgão
competente, submetendo-se, ainda, às exigências dos órgãos ambientais dos Estados
onde serão implantadas as linhas de transmissão. Descumprimento de penalidades
- Nos casos de descumprimento das penalidades impostas por infração, ou notificação 
ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a prestação 
de serviços, poderá ser decretada a caducidade da concessão, na forma estabelecida
na lei e no contrato de concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades
da transmissora perante o Poder Concedente, a ANEEL e os usuários e terceiros, e das
indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade, poderá a ANEEL
propor a desapropriação do bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão 
público. O valor mínimo definido para o leilão será o montante líquido da indenização
que seria devida no caso da caducidade. Aos controladores será transferido do montante 
apurado, o valor equivalente às suas respectivas participações. 

 █ 9. Depósitos vinculados
 Referem-se às contas-reserva vinculadas ao empréstimo captado pela Companhia 
(Nota 12). Como o vencimento do referido empréstimo ocorrerá no ano de 2024, estes 
depósitos vinculados estão classificados no ativo não circulante.

 █ 10. Fornecedores
31/12/2018 31/12/2017

Serviços 632 200
Outros 144 -

776 200
 █ 11. Empréstimos e financiamentos

11.1.  Composição. 31/12/2018 31/12/2017
Agente 
financeiro Modalidade

Taxa anual  
de juros Vencimento Moeda

Empréstimo  
liberado Circulante

Não  
circulante Total Circulante

Não  
circulante Total

BNDES Abertura de crédito TJLP + 2,49% a.a. 15/05/2024 R$ 79.051 5.124 27.664 32.788 6.132 32.459 38.591
5.124 27.664 32.788 6.132 32.459 38.591

a) Movimentação das provisões. Ambientais Fundiário Contingências Total
Em 31/12/2016 680 1.614 7.020 9.314
Baixas / pagamentos (199) - (1.157) (1.356)
Em 31/12/2017 481 1.614 5.863 7.958
Adições 150 3.494 - 3.644
Baixas / pagamentos - (3.762) - (3.762)
Em 31/12/2018 631 1.346 5.863 7.840
b) Passivos contingentes. A Companhia possui processos judiciais com riscos de
perda classificados como possíveis, com base na avaliação de seus assessores jurí-
dicos externos, para as quais não há provisão constituída em 31/12/2018 e 2017, 
em conformidade com o CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Con-
tingentes.

31/12/2018 31/12/2017
Cível (i) 208 -
Fundiária 393 -

601 -
(i) Refere-se principalmente à ação indenizatória e de rescisão de contratos de
prestação de serviço, com imputação de culpa e inadimplemento contratual que
determinado fornecedor move contra a Companhia. 

 █ 13. Encargos setoriais
31/12/2018 31/12/2017

Reserva global de reversão – RGR 49 399
Pesquisa e desenvolvimento - P&D 867 536
Taxa de fiscalização de serviços de Energia Elétrica – TFSEE 6 73

922 1.008
Reserva Global de reversão - RGR. A contribuição para a formação da RGR é de 
responsabilidade das Empresas Concessionárias do Serviço Público de Energia Elétrica, 
mediante uma quota denominada Reversão e Encampação de Serviços de Energia 
Elétrica, de até 2,5% do valor dos investimentos dos concessionários e permissionários, 
limitado a 3% da receita anual. O valor da quota é computado como componente do 
custo do serviço das concessionárias. As concessionárias recolhem suas quotas anuais 
ao Fundo, não controlado pela Companhia, em conta bancária vinculada, administrada 
pela Companhia, que movimenta a conta nos limites previstos na Lei 5.655/1971 e 
alterações posteriores, também não refletida nas Demonstrações Financeiras da Com-
panhia, posto tratar-se de entidade autônoma em relação à Companhia.  Conforme 
art. 20 da Lei nº 12.431, de 2011, a vigência deste encargo, cuja extinção estava pre-
vista para o final do exercício de 2010, foi prorrogada até 2035. Com a edição da Lei 
12.783/2013, a partir de 01/01/2013, foram desobrigadas ao recolhimento das quotas 
anuais da RGR. Pesquisa e desenvolvimento - P&D. As concessionárias de energia 
elétrica estão obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 1% de sua 
receita operacional líquida ajustada, em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, 
nos termos da Lei nº 9.991, de 24/07/2000. Os recursos do P&D têm a finalidade de cus-
tear os estudos e pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, bem 
como os de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais 
hidrelétricos. Atendendo determinação dos citados dispositivos legais, em contrapartida 
aos lançamentos registrados no passivo, as concessionárias contabilizam no resulta-
do, em pesquisa e desenvolvimento, como dedução da receita operacional. Taxa de 
fiscalização de serviços de Energia Elétrica – TFSEE. A Taxa de Fiscalização de Serviços 
de Energia Elétrica – TFSEE foi criada, pela Lei 9.427, de 26/12/1996, e regulamentada 
pelo Decreto 2.410, de 28/11/1997, com a finalidade de constituir a receita da Agência 
Nacional de Energia Elétrica cobertura das suas despesas administrativas e operacionais. 
A TFSEE equivale a 0,5% do valor econômico agregado pelo concessionário, permis-
sionário ou autorizado, inclusive no caso de produção independente e autoprodução, 
na exploração de serviços e instalações de energia elétrica. A TFSEE é devida desde 
01/01/1997, sendo fixada anualmente pela ANEEL e paga em doze cotas mensais.

 █ 14. PIS e COFINS diferidos 
Refletem os efeitos fiscais diferidos do PIS e da COFINS na aplicação dos procedimentos 
contábeis relacionados ao CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes. 

 █ 15. Imposto de renda e contribuição social diferidos
 Reconciliação das despesas de imposto de renda e contribuição social. a) Imposto de 
renda e contribuição social diferidos ativos apresentados no balanço patrimonial

31/12/2018 31/12/2017
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias, líquidas (15.168) (1.979)
IRPJ e CSLL sobre prejuízo fiscal e base negativa
 de contribuição social 693 2.468

(14.475) 489
b) Reconciliação das despesas de imposto de renda e contribuição social.

31/12/2018 31/12/2017
Resultado antes do imposto de renda
 e da contribuição social 12.404 1.357
Alíquota nominal 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social
 às alíquotas da legislação (4.217) (461)
Adições:
Outras adições / (exclusões) 24 2.749
Imposto de renda e contribuição social
  reconhecidos no resultado (4.193) 2.288
Correntes (453) 353
Diferidos (3.740) 1.935

(4.193) 2.288
O ativo diferido de imposto de renda e contribuição social foram reconhecidos conta-
bilmente levando-se em consideração a realização provável desses saldos a partir de 
projeções de resultados tributários futuros. A Empresa espera realizar integralmente 
o IRPJ e CSLL diferido ativo até 2020. Tais projeções foram elaboradas com base em
premissas e julgamentos internos, bem como projeções de cenários econômicos futuros 
que podem, portanto, sofrer alterações. Prejuízos fiscais gerados no Brasil podem ser
compensados com lucros tributáveis futuros, limitados, porém a 30% do lucro tributável 
do exercício e, despesas pré-operacionais podem ser amortizadas pelo período mínimo 
de cinco anos.

Em 10/11/2009, foi assinado contrato de financiamento com o BNDES no valor de 
R$79.051 divididos em três sub créditos: ■ Sub crédito “A”; R$74.596, destinados 
à aquisição de máquinas e equipamentos nacionais, à execução de obras civis e aos 
demais itens necessários à implantação do projeto; ■ Sub crédito “B”; R$3.955, des-
tinados à aquisição de máquinas e equipamentos nacionais, à execução de obras civis 
e aos demais itens necessários à implantação e operação do reforço na subestação 
Videira; e ■  Sub crédito “C”; R$500, destinados a investimentos sociais no entorno 
do projeto, não contemplados nos licenciamentos ambientais e/ou nos programas 
socioambientais do Projeto Básico Ambiental para a implantação do projeto. O cré-
dito foi destinado à implantação e operação do sistema de transmissão localizado 
nos Estados do Paraná e São Paulo, composto pelas linhas de transmissão Coletora 
Campos Novos (SC) – Videira (SC) e Linha de Transmissão Dona Francisca (RS) – Santa 
Maria (RS), em Corrente Contínua, em 230Kv, bem como as estradas de linha nas 
respectivas subestações associadas. Adicionalmente, o projeto previa investimentos 
sociais não contemplados nas condicionantes do processo de licenciamento ambien-
tal.As parcelas de longo prazo dos empréstimos e financiamentos têm vencimento 
nos seguintes anos:

2020 2021 2022 2023 2024 Total não circulante
BNDES 5.990 5.990 5.990 5.990 3.704 27.664
11.2.  Garantias concedidas. a) Cessão fiduciária. A ATE VI cedeu fiduciariamente, em 
favor do BNDES, em caráter irrevogável e irretratável, a partir de 11/06/2007, data da as-
sinatura do contrato de financiamento mediante Abertura de Credito n° 09.2.0355.1, 
e até o final da liquidação de todas as obrigações nele assumidas pela Companhia, com-
preendendo, mas não se limitando a: ■ O direito de receber todos e quaisquer valores 
que, efetiva ou potencialmente, sejam ou venham a se tornar exigíveis e pendentes de 
pagamento pelo Poder Concedente a ATE VI, incluído o direito de receber todas as in-
denizações pela extinção da concessão outorgada nos termos do Contrato de Conces-
são n° 009/2007 - ANEEL e seus posteriores aditivos;  ■ Os direitos creditórios da ATE 
VI, provenientes da prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, previstos 
no Contrato de Concessão e no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão n° 
009/2007 e respectivos aditivos; ■ O direito da ATE VI de transmitir energia elétrica; e  
■ Todos os demais direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, da ATE VI
que possam ser objeto de cessão fiduciária de acordo com as normas legais e regu-
lamentares aplicáveis, decorrentes da concessão. b) Penhor de ações  A interveniente 
Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A., em penhor, em caráter irre-
vogável e irretratável, a partir da assinatura do contrato e até o final da liquidação de 
todas as obrigações nele assumidas pela ATE VI, a totalidade das ações de emissão da 
ATE VI de sua titularidade. c) Contas Reserva. ■ Conta Reserva do Serviço da Dívida,
com recursos no valor equivalente a 3 vezes o valor da última prestação mensal venci-
da do serviço da dívida, incluindo pagamentos de principal, juros e demais acessórios 
da dívida decorrente do Contrato de Financiamento. ■ Conta Reserva de O&M, com
recursos equivalentes a 3 (três) vezes o último pagamento vencido do contrato de
O&M, excluindo os valores adicionais de serviços extraordinários. 11.3. Cláusulas res-
tritivas. As principais cláusulas restritivas da Companhia referentes aos empréstimos
e financiamentos vigentes estão descritos abaixo: 
Principais cláusulas restritivas (covenants) BNDES
Não realizar distribuição de dividendos e/ou pagamentos de juros sobre ca-
pital próprio cujo valor, isoladamente ou em conjunto, supere 25% do lucro 
líquido ajustado. X
Não firmar contratos de mútuo com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/
ou com componentes do Grupo Econômico a que pertença a Companhia, 
bem como, não efetuar redução de seu capital social até a liquidação de 
todas as obrigações assumidas no presente Contrato, sem anuência prévia 
do banco (a Companhia poderá assinar contratos com componentes de 
seu Grupo Econômico, exclusivamente para fins operacionais, sem a anu-
ência do BNDES, desde que a soma de todos os contratos não ultrapasse o 
valor anual de 0,2% da Receita Operacional Líquida). X
Manter, durante todo o período de amortização deste Contrato, recursos 
na “Conta Reserva do Serviço da Dívida” e na “Conta Reserva de O&M” 
nos termos do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração 
de Contas e Outras Avenças” X
Apresentar anualmente balanço auditado por empresa independente 
cadastrada na CVM. X
Manter o Índice de Cobertura da Dívida - ICSD mínimo de 1,3x X
Manter, durante todo o período de amortização deste Contrato, índice de 
Capital Próprio, definido pela relação Patrimônio Líquido sobre Ativo Total, 
igual ou superior a 30%. X
Manter seguro do projeto e linhas durante toda a vigência do contrato. X
Em 31/12/2018 a Administração da Companhia avaliou estas cláusulas restritivas e 
concluiu que as mesmas estão sendo cumpridas.

 █ 12. Provisões

31/12/2018 31/12/2017
Ambientais 631 481
Fundiário 1.346 1.614
Contingências 5.863 5.863

7.840 7.958
Circulante 631 481
Não circulante 7.209 7.477

7.840 7.958
Provisões ambientais. Referem-se a provisão de contratação de serviços para atendi-
mento às condicionantes do licenciamento ambiental. Entre os principais destacam-se 
programas de fauna, educação ambiental, comunicação social, diagnóstico sócio am-
biental, gestão ambiental, reposição florestal, compensação ambiental, dentre outros.
Fundiário. Correspondem aos valores relacionados à liberação de faixa de servidão da 
linha de transmissão (indenizações, perícias, processos judiciais, dentre outros).Contin-
gências. São representados por processos nas esferas cíveis, trabalhistas e tributárias, 
com probabilidade de perda prováveis, onde A Companhia se enquadra como Réu no 
processo.  
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 █ 16. Patrimônio liquido
 16.1. Capital social.O capital social da Companhia é representado por 133.739.000 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo distribuído da seguinte forma:

31/12/2018 31/12/2017

Acionistas
Quantidade 

de ações
Participa-

ção %
Quantidade 

de ações
Partici-

pação %
Seville Transmission Assessoria 
 em Investimentos S.A. 133.739.000 100,00% - -
Abengoa Concessões Brasil Holding 
S.A. – Em recuperação judicial - - 133.738.000 99,99%
Abengoa Construção Brasil Ltda – 
Em recuperação judicial - - 1.000 0,01%

133.739.000 100,00% 133.739.000 100,00%
16.2. Reservas de lucros. a) Reserva Legal. Constituída pela destinação de 5% do lucro 
líquido do exercício social, limitada a 20% do capital social, em atendimento à legislação 
societária brasileira em vigor. b) Reserva de retenção de lucros. Refere-se à retenção do 
saldo remanescente de lucros acumulados. Os administradores efetuarão a proposta 
sobre a destinação deste saldo em Assembleia Geral. 1.6.3 Dividendos. Nos termos do 
Estatuto Social da Companhia, é garantido aos acionistas um dividendo mínimo de 25% 
do lucro líquido do exercício, apurado de acordo com a Lei das S.A. Os administradores
propuseram dividendos como demonstrado a seguir: 31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício 8.211 -
Prejuízos acumulados (404) -
Base para cálculo – Reserva legal 7.807
Reserva legal (390) -
Lucro base para determinação do dividendo 7.417 -
% dividendo mínimo 25% 25%
Dividendos propostos 1.854 -
Dividendos propostos por lote de mil ações – R$ 0,014 0,0
16.4. Lucro por ação 31/12/2018 31/12/2017
Nº de ações ordinárias em circulação no início
 do exercício (milhares) 133.739 133.739
Número de ações ordinárias em circulação
 ao término do exercício (milhares) 133.739 133.739
Resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro 8.211 3.645
Nº médio ponderado das ações ordinárias
 (milhares) no exercício 133.739 133.739
Lucro básico por ação 0,061 0,027
A Companhia não possui instrumentos conversíveis em ação que devam ser considerados 
para o cálculo do resultado por ação diluído referente ao exercício findo em 31/12/2018 
e de 2017. Consequentemente, o resultado por ação básico e diluído são iguais.

 █ 17. Receita líquida
31/12/2018 31/12/2017

Receita bruta: 24.596 24.844
Receita de construção - 15.458
Remuneração do ativo financeiro da concessão - 1.890
Remuneração do ativo contratual da concessão 20.475 -
Receita de operação e manutenção 3.217 4.307
Contrato de Conexão de Transmissão 904 -
Outras receitas (i) - 3.189
Deduções da receita: (3.327) (2.988)
Impostos sobre serviços (PIS e COFINS) (2.178) (2.247)
Encargos setoriais (409) (741)
Outras deduções (i) (740) -
Receita líquida 21.269 21.856
(i) O montante de R$3.189 refere-se a parcela de ajuste do ciclo anterior presente nos
AVC’s recebidos durante o exercício de 2017. Já o montante de R$740, diferentemente 
do exercício de 2017, em 2018 o ajuste presente nos AVC’s foi negativo, dessa forma
reconhecido como deduções da receita.

 █ 18. Custos e despesas por natureza
31/12/2018 31/12/2017

Pessoal 1.534 1.912
Serviços de terceiros 2.673 2.171
Provisão (reversão) para contingências 1.372 (1.157)
Utilidades 69 288
Seguros 81 126
Outras despesas 36 207

5.765 3.547
Classificadas como:
Custo de serviços prestados 1.981 1.258
Despesas operacionais 3.784 2.289

5.765 3.547
 █ 19. Resultado financeiro

31/12/2018 31/12/2017
Receitas financeiras: 595 456
Rendimentos de aplicações financeiras 585 443
Outras receitas 10 13
Despesas financeiras: (3.695) (4.263)
Juros sobre empréstimos e financiamentos (2.951) (3.865)
Atualização monetária (243) -
Despesas Bancárias (127) -
Juros e multas (140) (296)
Outras despesas (234) (102)
Resultado financeiro, líquido (3.100) (3.807)

 █ 20. Instrumentos financeiras. 
20.1. Gerenciamento de riscos. As atividades exercidas pela Companhia estão expos-
tas a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial, risco de taxa 
de juros e risco de inflação), risco de crédito e risco de liquidez. O Modelo de Gestão de 
Risco da Companhia busca minimizar potenciais efeitos adversos no seu desempenho 
financeiro. As normas internas de gestão proporcionam políticas escritas para a gestão 
de risco, assim como para as áreas concretas como risco cambial, risco de crédito, risco 
de taxa de juros, risco de liquidez, emprego de instrumentos de cobertura e derivativos. 
Os principais riscos financeiros identificados no processo de gerenciamento de riscos 
são: a) Riscos de mercado. É o risco de alterações em variáveis de mercado, tais como, 
inflação e taxas de juros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar 
e controlar as exposições aos riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao 
mesmo tempo otimizar o retorno.  Risco cambial. Em 31/12/2018, a Companhia não 

apresenta operações relevantes em moeda estrangeira, não sendo esperado nenhum 
efeito relevante relativo à variação cambial. Risco de taxa de juros. Este risco surge 
principalmente dos passivos financeiros com taxas de juros variáveis.  Risco de inflação. 
A receita da Companhia atuando no segmento de transmissão é atualizada anualmente 
por índices de inflação. Em caso de deflação, a concessionária terá suas receitas reduzi-
das. Em caso de repentino aumento da inflação a concessionária poderia não ter as suas 
receitas ajustadas tempestivamente e com isso incorrer em impactos nos resultados. b) 
Riscos de crédito. É o risco de incorrer em perdas decorrentes do não cumprimento de 
obrigações contratuais por parte de terceiros. Neste sentido, as principais exposições 
ao risco de crédito na data das demonstrações financeiras estão relacionadas a seguir: 
■ Caixa e equivalentes de caixa – Nota 4 Para controlar o risco de crédito do caixa e
equivalentes de caixa, a Companhia possui critérios que estabelecem que as contrapar-
tes devam ser sempre instituições financeiras de 1ª linha e dívida pública de alto nível de 
qualificação de crédito assim como política estabelecida de limites máximos a investir
ou contratar com revisão periódica dos mesmos. ■ Contas a receber e Concessão do
serviço público – Notas 5 e 8. ■  A Administração entende que não há risco de crédito
em relação aos seus Contas a receber, pois o Contrato de Uso Sistema de Transmissão – 
CUST, celebrado entre a Companhia e o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, 
garante o recebimento dos valores devidos pelos usuários pelos serviços prestados por 
meio do Contrato de Constituição de Garantia – CCG e da Carta de Fiança Bancária
- CFB. As principais vantagens desses mecanismos de proteção são: (i) riscos diluídos,
pois todos os usuários pagam a todos os transmissores; (ii) as garantias financeiras são 
fornecidas individualmente pelos usuários; e (iii) negociações de pagamento são feitas 
diretamente entre transmissores e usuários. No caso de não pagamento, as controladas, 
como agentes de transmissão, poderão solicitar ao ONS o acionamento centralizado 
da garantia bancária do usuário relativa ao CCG ou à CFB. A RAP de uma companhia 
de transmissão é recebida das companhias que utilizam sua infraestrutura por meio 
de tarifa de uso do sistema de transmissão - TUST. Essa tarifa resulta do rateio entre os 
usuários de transmissão de alguns valores específicos; (i) a RAP de todas as transmissoras; 
(ii) os serviços prestados pelo ONS; e (iii) os encargos regulatórios. O poder concedente
delegou às geradoras, distribuidoras, consumidores livres, exportadores e importadores 
o pagamento mensal da RAP, que por ser garantida pelo arcabouço regulatório de
transmissão, constitui-se em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro 
ativo financeiro e deste modo o risco de crédito é baixo. c) Risco de liquidez. É o risco 
da Companhia encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com 
seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo 
financeiro. A política de liquidez e de financiamento da Companhia tem como objetivo 
assegurar a disponibilidade de recursos suficientes para cumprir com seus compromis-
sos financeiros. Os prazos de liquidação dos passivos financeiros não derivativos, como 
empréstimos e financiamentos, estão divulgados na Nota 12. Os saldos relacionados a 
fornecedores, reconhecidos pela Companhia como passivo financeiro não derivativo, 
possuem prazo de liquidação para os próximos 12 meses. A Companhia tem emprésti-
mos e financiamentos bancários que contêm cláusulas restritivas. O não cumprimento 
destas cláusulas restritivas pode exigir que a Companhia liquide tais compromissos antes 
da data indicada na tabela de fluxo de pagamentos. As tabelas a seguir mostram em 
detalhes o prazo de vencimento dos principais instrumentos financeiros não derivativos
detidos pela Companhia: 31/12/2018

Até 3 
meses

De 3 meses 
a 1 ano

De 1 a 5 
anos

Após 5 
anos Total

Partes relacionadas 104 - - - 104
Fornecedores 776 - - - 776
Empréstimos e financiamentos 1.637 3.487 27.664 - 32.788

2.517 3.487 27.664 - 33.668
31/12/2017

Até 3 
meses

De 3 meses 
a 1 ano

De 1 a 5 
anos

Após 5 
anos Total

Partes relacionadas - 7.408 - - 7.408
Fornecedores 200 - - - 200
Empréstimos e financiamentos 1.637 4.495 29.950 2.509 38.591

1.837 11.903 29.950 2.509 46.199
20.2. Análise de sensibilidade dos principais instrumentos financeiros. A tabela 
de sensibilidade a seguir demonstra os impactos nos empréstimos, financiamentos e 
debêntures que seriam gerados por mudanças nas variáveis de riscos indexados à Taxa 
de Juros de Longo Prazo – TJLP e às quais a Companhia estará exposta para 31/12/2019. 
A Administração entende que o cenário provável em 31/12/2019 para a TJLP é de 7,0% 
conforme expectativa de mercado. Valor exposto 

31/12/2018
Cenário 

provável
Empréstimos e financiamentos – TJLP 32.788 2.459
Efeito esperado no resultado do exercício
 e no patrimônio liquido 2.459
Fonte: A TJLP utilizada foi a fixada pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, conforme 
site do BNDES. 20.3. Gerenciamento do capital. Os objetivos da Companhia ao admi-
nistrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia 
para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além 
de manter uma estrutura de capital ideal. A Companhia monitora o capital com base 
no seu nível de endividamento, bem como nos compromissos previstos nos contratos 
de empréstimos assinados. O nível de endividamento da Companhia é medido pelo 
montante total de empréstimos menos o caixa e equivalentes de caixa e dividido por seu 
patrimônio líquido. A Administração também monitora o nível de dividendos para os 
acionistas. O índice de endividamento está apresentado a seguir:

31/12/2018 31/12/2017
Dívida 32.788 38.591
Caixa e equivalentes de caixa (5.538) (6.712)
Dívida líquida 27.250 31.879
Patrimônio líquido 161.478 133.335
Índice de endividamento líquido (Divida liquida/ PL) 0,17 0,24
20.4. Estimativa do valor justo. O valor justo dos instrumentos financeiros, para fins 
de divulgação, é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros 
pela taxa de juros vigente no mercado, que está disponível para a Companhia para 
instrumentos financeiros similares.  Atualmente, a Companhia não efetua aplicações 
de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Com-
panhia aplica CPC 40/ IFRS 7 para instrumentos financeiros mensurados no balanço 
patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo 
pelo nível da seguinte hierarquia: ■ Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em merca-
dos ativos para ativos e passivos e idênticos. ■ Nível 2 - Outras informações disponíveis, 

exceto preços cotados, incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, 
diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços).  
■ Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados adotados
no mercado (ou seja, inserções não observáveis).
Ativos financeiros Nível 31/12/2018 31/12/2017
Caixa e equivalentes de caixa 2 5.538 6.712
Depósitos vinculados 2 2.462 2.827
Não houve instrumentos financeiros alocados ao Nível 1 e ao Nível 3, nem ocorreram 
transferências de níveis nas datas ora apresentadas. A Administração da Companhia 
entende que os valores justos de seus ativos financeiros se aproximam dos seus valores 
contábeis. 
20.5. Instrumentos financeiros por categoria.

31/12/2018 31/12/2017

Ativos financeiros: Nota

Valor justo 
por meio do 

resultado

Custo 
amorti- 

zado

Valor justo 
por meio do 

resultado

Emprés-
timos e 

recebíveis
Caixa e equivalentes
 de caixa 4 5.538 - 6.712 -
Depósitos vinculados 9 2.462 - 2.827 -
Contas a receber 5 - 2.471 - 2.384
Partes relacionadas 6 104 - - -
Ativo financeiro da 
 concessão 8.1 - - - 181.002

8.104 2.471 9.539 183.386
31/12/2018 31/12/2017

Passivos financeiros: Nota
Outros passivos 

financeiros
Outros passivos 

financeiros
Fornecedores 10 776 200
Empréstimos e financiamentos 11 32.788 38.591
Partes relacionadas 6 104 7.408

33.668 46.199
 █ 21. Compromissos assumidos. Operação e manutenção

As atividades relacionadas à operação e manutenção da linha de transmissão são rea-
lizadas pela parte relacionada Omega Brasil Operação e Manutenção S.A., através de 
contrato firmado em 12/06/2009. O valor dos serviços rotineiros e dos serviços emer-
genciais a ser pago é de R$1.417 por ano, conforme aditivo firmado em 01/07/2015, 
com vigência até 01/07/2020.

 █ 22. Aspectos ambientais
 A política nacional do meio ambiente determina que o funcionamento regular de ativi-
dades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou que, de qualquer forma, 
causem degradação do meio ambiente, está condicionado ao prévio licenciamento 
ambiental. A Companhia, em consonância com as determinações legais vigentes, 
busca o atendimento na íntegra, a todos os comandos necessários à perfeita execução 
do objeto de sua concessão, por meio da obtenção de todas as licenças ambientais 
necessárias para a condução das atividades de instalação, operação e manutenção da 
linha de transmissão. O conceito de sustentabilidade Companhia, baseado na gestão 
dos aspectos econômico, social e ambiental, vem sendo adotado e por consequência, 
ensejou o desenvolvimento de um Sistema de Gestão Ambiental - SGA. O SGA foi 
construído com base em uma política ambiental única, sendo calcado nas normas ABNT 
- ISO 14001:2004 e ABNT - ISO 14031:2004. O SGA é um processo ininterrupto, par-
ticipativo e transversal, que atinge diversas áreas da Companhia. A Política Ambiental,
documento central do SGA, representa os compromissos socioambientais adotados.
Entre eles destacam-se: (i) o cumprimento de requisitos legais; (ii) a minimização dos
riscos ambientais; (iii) a prevenção da poluição; (iv) a preservação dos recursos naturais; 
(v) o desenvolvimento sustentável; (vi) o atendimento às necessidades e expectativas de
suas partes interessadas; (vii) a transmissão desses mesmos valores aos seus parceiros e 
fornecedores. A licença ambiental vigente expedida à Companhia até a data de aprova-
ção dessas demonstrações financeiras está demonstrada a seguir:

Empreendimento
Órgão 

ambiental
Tipo de 
licença

Data de 
emissão

Vencimen-
to

LT 230 kV Dona Francisca  
– Santa Maria FEPAM/RS

LO L.O 
8026/2016 18/11/2016 18/11/2020

LT 230 kV Campos Novos  
– Videira FATMA/SC

L.O
11238/2018 21/12/2018 21/12/2020

Compensação ambiental. Compensação ambiental é um termo de compromis-
so assumido pelo empreendedor com o Órgão Ambiental licenciador cujo objeto é 
a fixação das medidas compensatórias decorrentes do processo de licenciamento 
ambiental cuja aplicação obedece à legislação correspondente. A Lei nº 9.985/00, 
que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, através 
de seu artigo 36, impõe ao empreendedor a obrigatoriedade de apoiar a implan-
tação e manutenção de unidade de conservação da Companhia de proteção inte-
gral, quando, durante o processo de licenciamento e com fundamento em EIA/RIMA, 
um empreendimento for considerado como de significativo impacto ambiental.
Empreendimento Compensação ambiental
LT 230 kV Dona Francisca 
– Santa Maria

Aguardando posicionamento da Câmara Esta-
dual de Compensação Ambiental - CECA, da Se-
cretaria Estadual do Meio Ambiente SEMA/RJ.

LT 230 kV Campos Novos 
– Videira

Não aplicável.

23. Seguros. A Companhia adota 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 premissas 
de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria, conse-
quentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.
Seguradora Ramo Apólice nº Vigência Valor

Tokio Marine
Riscos operacionais 

(*)
960 

0000001357
Dez/2017 a 
Dez/2018 87.100

Sompo
Responsabilidade 

civil (*) 80.001.807
Dez/2017 a 
Dez/2018 10.000

(*) A referida apólice inclui a Companhia e as seguintes partes relacionadas: ATE IV Lon-
drina Transmissora de Energia S.A., ATE V Campos Novos Transmissora de Energia S.A., 
ATE VII Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A. e ATE VIII Transmissora de Energia S.A.

ContadoraDiretoria

Relatório do auditor independente sobre as demonstraçoes financeiras
Aos Administradores e Acionistas da
ATE VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da ATE VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ATE VI Campos Novos 
Transmissora de Energia S.A. 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.
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela audi-
toria 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 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 relacio-
nados 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 razo-
ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais 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, inde-
pendentemente 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 opi-
nião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilida-
de das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, 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 respec-
tivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nos-
sas 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 correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os respon-
sáveis 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, 05 de abril de 2019.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. CRC-2SP015199/O-6 
Fernando Alberto S. de Magalhães - Contador CRC-1SP133169/O-0

Denise Araujo Francisco 
 Flavio Câmara de Souza

Ana Paula Graça Vianna
CRC - RJ -108921/0-0

Dia das Mães deste ano 
não bateu meta de vendas

Confirmando o que foi 
informado nesta segunda-
feira pelo Monitor Mercantil 
(MM), o Dia das Mães ficou 
bem aquém do que afirmaram 
a Associação Brasileira de Lo-
jistas de Shopping (Alshop), 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), Confede-
ração Nacional de Dirigentes 
e Lojistas (CNDL), Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), entre outras. A expec-
tativa do varejo era de aumen-
to nas vendas de até 4% para 
o Dia das Mães deste ano, 
segundo, por exemplo, a Al-
shop. Ao contrário: o fatura-
mento do varejo caiu 5%.

Agora, a pesquisa divul-
gada pelo Boa Vista (em-
presa de crédito), corrobora 
com a informação do MM, já 

que as vendas para o Dia das 
Mães tiveram alta de apenas 
de 1,7%, sendo que a estima-
tiva era de 2% a 2,5%.

Esses dados reafirmaram o 
enfraquecimento do varejo no 
país, que pode ser atribuído a 
dois fatores: o grande número 
de desempregados e ao índice 
de confiança do consumidor 
que segue em baixa. A A Boa 
Vista afirma que, mesmo com 
vendas baixas, 2019 foi o ter-
ceiro ano seguido que fecha 
a data sazonal no positivo, já 
que em 2015 e 2016 o fecha-
mento foi negativo, de -1,2% 
e -4,6%, respectivamente.

Outro levantamento, re-
alizado pela Airfluencers, 
monitorou, entre os dias 16 
de abril a 12 de maio, o com-
portamento dos usuários do 

Twitter em relação à data. 
Dentre as 101.288 menções 
analisadas, o tema mostrou 
uma grande fragmentação de 
assuntos, criando uma difi-
culdade de pregnância para 
as marcas. Entre os tópicos 
citados estão: promoções, 
compra de presentes, almo-
ços, ensaios fotográficos, 
entre outros.

Um dos fatores de destaque 
nesse estudo foi o percentual 
de citações a promoções em 
shoppings e lojas virtuais, 
que totalizam apenas 1% dos 
tweets. Esse resultado mostra 
que, apesar do investimento 
em promoções e ativações 
em redes sociais, as marcas 
encontram dificuldade em 
impactar os consumidores e 
gerar lembrança.

Compra e venda de imóveis  
em SP cresceram 6,4% em fevereiro

Segundo os Indicadores 
do registro de imóveis do 
Brasil, em fevereiro deste 
ano as transações de compra 
e venda em São Paulo cres-
ceram 6,4% em relação a 
janeiro, e 23,6% em compa-
ração com fevereiro de 2018. 
Nos últimos 12 meses houve 
alta de 14,3% em relação ao 
período anterior.

Já a quantidade de exe-
cuções extrajudiciais de 
inadimplentes do crédito 
imobiliário, lastreado com 
alienação fiduciária, nos úl-
timos 12 meses caiu 17,8% 
- quando comparado ao perí-
odo anterior. A tendência se 
reflete na quantidade de imó-
veis retomados por inadim-
plência nos financiamentos 
imobiliários em 2018 que 
caiu 15%., em comparação 
com 2017 - e 15,5% em re-

lação aos últimos 12 meses. 
Essa retração repercute po-
sitivamente na concessão 
de créditos com garantias 
imobiliárias: no ano passado 
foram registrados 18,08% 
mais financiamentos que no 
ano de 2016.

Já na capital fluminense 
o registro de transações de 
compra e venda em feverei-
ro teve queda de 19,4% em 
relação ao mês anterior. Na 
comparação com fevereiro 
de 2018, o cenário é mais 
positivo: alta de 58,6%. O 
mesmo ocorreu no compara-
tivo dos 12 meses, com alta 
de 7,9%, o que mostra uma 
maior procura pela regulari-
zação das propriedades.

Segundo a coordenadora 
do Departamento de Esta-
tísticas da Associação dos 
Registradores Imobiliários 

de São Paulo (Aris), Patri-
cia Ferraz, esses indicadores 
trazem informações funda-
mentais para o fomento de 
negócios no país.

“Investidores estrangeiros 
e nacionais, quando cogitam 
investir no mercado imo-
biliário brasileiro, olham a 
economia do país. Portanto, 
quanto mais informações 
tiverem a respeito do mer-
cado de imóveis, mais chan-
ces o Brasil terá de receber 
seus recursos. O cidadão 
comum, da mesma forma, 
quando vai realizar a compra 
de um imóvel, atenta para a 
segurança de seu emprego e 
para o mercado para definir 
a alocação de seus recursos. 
Esses dados são importantes 
também para que os gover-
nos avaliem e desenhem suas 
políticas públicas”, analisa.
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ATE VII Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 08.806.925/0001-36

Relatório anual da Administração

Balanço Patrimonial (em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Senhores, A Administração da ATE VII Transmissora de Energia S.A., em cumprimento 
às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Admi-
nistração e as suas correspondentes Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
findo em 31/12/2018, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do 
Parecer do Conselho Fiscal.

 █ 1. A Companhia 

A ATE VII Transmissora de Energia S.A. (“ATE VII” ou “Companhia”) é uma sociedade 
por ações, de capital fechado e prazo indeterminado, com sede e foro na cidade do Rio 
de Janeiro - RJ. A Companhia tem como objeto social, único e exclusivo, a implantação, 
construção, operação e manutenção de instalações de transmissão, composto pela Li-
nha de Transmissão Coletora Cascavel do Oeste (PR) – Foz do Iguaçu Norte (PR), em 
corrente contínua, em 230kV. A Companhia possui uma Receita Anual Permitida (RAP) 
de R$ 8.362 milhões, valor que é reajustada anualmente nos meses de julho.

 █ 2. Acionistas 

Seus acionistas é a Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A. (“Seville”) com 
100% de participação acionária. Em 30/05/2018 o TPG concluiu a aquisição dos siste-
mas de transmissão da Abengoa, que totalizam 3.532km, pagando pelos empreendi-
mentos, R$482 milhões após aprovação da ANEEL para a transferência da titularidade 
da participação nas linhas, com a anuência do BNDES para a substituição da acionista 
interveniente dos financiamentos relativos aos empreendimentos, além do Banco da 
Amazônia e dos debenturistas. Após a conclusão da aquisição das linhas de transmissão, 
a Seville (veículo utilizado pela TPG no Brasil), passou a deter 50% das ações ordinárias 
da ATE VII.

 █ 3. Desempenho operacional

A ATE VII demonstra competência técnica e capacidade de manter a disponibilidade 
dos seus ativos em elevados patamares, alcançando 100% de disponibilidade em 2018.

 █ 4. Desempenho econômico-financeiro
Lucro líquido. A ATE VII vem obtendo lucros conforme demonstrado:

Destacamos os principais fatores que influenciaram o lucro líquido do exercício de 2018:
■ Em 2018, a Receita Operacional Bruta totalizou 16.058 milhões, diminuição de 33% 
comparado a 2017. Essa diminuição se deve ao fato de que em 2018 deixou-se de ter re-
ceitas referente a construção e reforço, fato que ocorria em 2017. Ainda assim, a receita 
de 2018 conta com aumento decorrente da adoção do CPC 47, a partir de 01/01/2018 
(8.431 milhões) e pelo aumento da receita de O&M justificado pela variação positiva do 
IPCA/IGPM do ciclo da RAP de 2017/2018 para 2018/2019.
EBITDA 2018 2017 Variação (%)
Receita operacional líquida 14.553 21.503 -71%
EBITDA 4.658 6.479 -61%
Margem EBITDA 32% 30% 37%
Lucro líquido do exercício 7.849 3.429 -76%
Resultado financeiro (1.308) (3.429) -11%
Imposto de renda e contribuição social (4.658) (1.583) 74%
Depreciação e amortização - - 0%
EBITDA 4.658 6.479 -61%

 █ 5. Projetos  de Pesquisa e Desenvolvimento
As concessionárias de energia elétrica estão obrigadas a aplicar, anualmente, o mon-
tante de, no mínimo, 1% de sua receita operacional líquida ajustada, em pesquisa e 
desenvolvimento do setor elétrico, nos termos da Lei nº 9.991, de 24/07/2000. Os re-
cursos do P&D têm a finalidade de custear os estudos e pesquisas de planejamento da 
expansão do sistema energético, bem como os de inventário e de viabilidade necessários 

ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Atendendo determinação dos citados 
dispositivos legais, em contrapartida aos lançamentos registrados no passivo, as conces-
sionárias contabilizam no resultado, em pesquisa e desenvolvimento, como dedução da 
receita operacional. 

 █ 6. Responsabilidade Socioambiental
A ATE VII vem operando em conformidade com a legislação brasileira, atendendo a 
todos os requisitos de meio ambiente e exigências de saúde, higiene, segurança e me-
dicina do trabalho. Na fase de operação de seu empreendimento, em atendimento a 
Licença de Operação 21297/2010 -IAP/PA, são desenvolvidos os Programas Ambientais 
visando mitigar e compensar os impactos ao meio ambiente. Compensação ambiental 
é um termo de compromisso assumido pelo empreendedor com o Órgão Ambiental 
licenciador cujo objeto é a fixação das medidas compensatórias decorrentes do processo 
de licenciamento ambiental cuja aplicação obedece à legislação correspondente. No 
processo de licenciamento da Companhia não foi exigido compensação ambiental.

 █ 7. Auditores Independentes
Em atendimento à instrução CVM nº 381/2003, a ATE VII informa que a Ernst & Young 
Auditores Independentes prestou apenas serviços relacionados à Auditoria das demons-
trações financeiras do exercício de 2018. 

 █ 8. Agradecimentos
Registramos nossos agradecimentos aos membros da Diretoria e Conselho de Admi-
nistração pelo apoio prestado no debate e encaminhamento das questões de maior 
interesse da Companhia. Nossos especiais reconhecimentos à dedicação e empenho do 
quadro funcional. Também queremos deixar consignados nossos agradecimentos aos 
prestadores de serviços, usuários, entidades financeiras, seguradoras, demais agentes 
do Setor Elétrico e a todos que direta ou indiretamente, colaboraram para o êxito das 
atividades da ATE VII.

A Administração

Nota 31/12/2018 31/12/2017
Ativo
Circulante 18.750 22.002
Caixa e equivalentes de caixa 4 4.942 9.659
Contas a receber 5 1.776 1.651
Tributos a recuperar 7.a 861 1.902
Ativo financeiro da concessão 8.1 - 8.703
Ativo contratual da concessão 8.2 10.723 -
Outros ativos 448 87

Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos a recuperar 7.a 2.435 2.675
Depósitos judiciais 202 -
Depósitos vinculados 9 1.394 1.781
Ativo financeiro da concessão 8.1 - 106.223
Ativo contratual da concessão 8.2 115.657
Outros ativos - 44
Imobilizado 221 -
Intangível 31 -

Total do Ativo 138.690 132.725

Operações continuadas Nota 31/12/2018 31/12/2017
Receita líquida 17 14.553 21.503
Custos de construção - (13.159)
Custos de serviços prestados 18 (1.537) (1.578)
Lucro bruto 13.016 6.766
Receitas / (despesas) operacionaiS (1.976) (287)
Gerais e administrativas 18 (2.114) (1.298)
Outras receitas operacionais 138 1.011
Lucro operacional antes do resultado 
financeiro 11.040 6.479
Resultado financeiro 19 (1.308) (1.467)
Receitas financeiras 724 661
Despesas financeiras (2.032) (2.128)
Lucro antes do imposto de renda
 e contribuição social 9.732 5.012
Imposto de renda e contribuição social 15.b (1.883) (1.583)
Correntes (927) (337)
Diferidos (956) (1.246)
Lucro líquido do exercício 7.849 3.429

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício 7.849 3.429
Outros componentes do resultado abrangente - -
Total do resultado abrangente do exercício 7.849 3.429

Capital 
social

Reserva de lucros
Prejuízos  

acumulados

Total  
Patrimônio 

líquidoNota
Reserva especial de 

lucros a realizar
Reserva  

legal
Retenção de 

lucros Total
Em 31/12/2016 84.621 - 219 3.124 3.343 - 87.964
Lucro líquido do exercício - - - - - 3.429 3.429
Destinação do resultado do exercício:
Constituição de reservas 16.3 - - 171 2.443 2.614 (2.614) -
Distribuição de dividendos 16.4 - - - - - (815) (815)
Em 31/12/2017 84.621 - 390 5.567 5.957 - 90.578
Adoção do CPC 47, efeito em 01/01/2018 2.15.1 - 6.008 - - 6.008 - 6.008
Lucro líquido do exercício - - - - - 7.849 7.849
Destinação do resultado do exercício:
Constituição de reservas 16.3 - - 392 5.593 5.985 (5.985) -
Distribuição de dividendos 16.4 - - - - - (1.864) (1.864)
Em 31/12/2018 84.621 6.008 782 11.160 17.950 - 102.571

Fluxos de caixa de atividades operacionais Nota 31/12/2018 31/12/2017
Lucro antes imposto de renda e da contribuição social 9.732 5.012
Ajustes:
Remuneração do ativo financeiro da concessão 17 - (4.282)
Remuneração do ativo contratual da concessão 17 (12.684)
Juros sobre empréstimos e financiamentos 1.443 1.911
(Reversão)/ provisão para contingências (233) -
Variação no capital circulante:
Contas a receber (125) (52)
Partes relacionadas (8.065) 10.813
Tributos 1.281 1.294
Ativo financeiro da concessão 114.926 (6.925)
Ativo contratual da concessão (104.592) -
Fornecedores 1.527 (693)
Tributos a recolher (343) (401)
Provisões (420) (324)
Encargos setoriais (130) 125
Créditos fiscais diferidos 643 834
Outros ativos e passivos (321) 685
Caixa gerado pelas operações 2.639 7.997
Imposto de renda e contribuição social pagos (927) (441)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos (1.461) (1.702)
Depósitos judiciais (202) -
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais 49 5.854
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (221) -
Aquisição de intangível (31) -
Caixa líquido aplicado nas atividades 
de investimento (252) -
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Resgate/(aplicação) de depósitos vinculados
 e judiciais 387 (107)
Pagamento de dividendos (1.856) -
Amortização de principal de empréstimos (3.045) (3.138)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de financiamento (4.514) (3.245)
(Diminuição) aumento / líquido
 no Caixa e equivalentes de caixa (4.717) 2.609
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 9.659 7.050
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 5 4.942 9.659
(Diminuição) aumento / líquido
 no Caixa e equivalentes de caixa (4.717) 2.609

 █ 1. Informações gerais
A ATE VII Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A. (“ATE VII” ou “Companhia”) é 
uma sociedade por ações, brasileira, de capital fechado e prazo indeterminado, com 
sede e foro na cidade de Rio de Janeiro - RJ, constituída em abril de 2007, tendo como 
objeto social, único e exclusivo, a construção, implantação, operação e manutenção 
do serviço público de transmissão de energia elétrica da rede básica do sistema elétrico 
interligado, segundo os padrões estabelecidos na legislação e regulamentos em vigor. 
Seu único acionista é Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A. (“Seville”). 
A Companhia não desenvolveu, nos exercícios findos em 31/12/2018 e de 2017, ativi-
dades não vinculadas ao objeto de suas concessões. A emissão destas demonstrações 
financeiras foi aprovada pela Diretoria da Companhia em 25/04/2019. 1.1. Concessão. 
A Companhia detém a concessão do serviço público de energia elétrica nos termos do 
Contrato de Concessão n° 013/07 firmado com a ANEEL em 9/10/2007, pelo prazo de 
30 anos, para construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão Coletora 
Cascavel do Oeste (PR) - Foz do Iguaçu Norte (PR), em corrente contínua, em 230kV. 
A Companhia entrou em operação em 9/08/2009 e recebe pela prestação do serviço 
público de transmissão de energia uma Receita Anual Permitida-RAP de R$8.362 (salvo 
o montante necessário à cobertura das contribuições sociais recuperáveis relativas ao 
PIS e COFINS). O valor da RAP é reajustado anualmente, no mês de julho, nos termos 
do Contrato de Concessão. 1.2. Alteração de participação acionária. Como parte 
do processo de recuperação judicial do antigo acionista, Abengoa Concessões, houve 
leilão judicial para alienação da participação societária de determinados ativos, inclusive 
da ATE VII; tendo sido proferida decisão de primeira instância adjudicando a propos-
ta do Texas Pacific Group - TPG, por meio de sua afiliada TSI management LLC, em 
18/12/2017. Em 30/05/2018 o TPG concluiu a aquisição dos sistemas de transmissão da 
Abengoa, que totalizam 3.532km, pagando pelos empreendimentos, R$491 milhões 
após aprovação da ANEEL para a transferência da titularidade da participação nas linhas, 
com a anuência do BNDES para a substituição da acionista interveniente dos financia-
mentos relativos aos empreendimentos, além do Banco da Amazônia e dos debenturis-
tas. Após a conclusão da aquisição das linhas de transmissão, a Seville (veículo utilizado 
pela TPG no Brasil), passou a deter 50% das ações ordinárias da ATE VII.

 █ 2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financei-
ras estão definidas abaixo. Estas políticas foram aplicadas de modo consistente no exercí-
cio apresentado, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base de preparação e 
apresentação. As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresen-
tadas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros 
mensurados pelos seus valores justos, quando aplicável, conforme descrito nas práticas 
contábeis a seguir. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Adminis-
tração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que 
requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas 
nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, 
estão divulgadas na Nota 3. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação. Os 
itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do prin-
cipal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“moeda funcional”). As demons-
trações financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e a de 
apresentação da Companhia. 2.3. Transações em moeda estrangeira. As operações 
com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de 
câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são remensu-
rados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da 
conversão pelas taxas de câmbio do final do período, referentes a ativos e passivos mone-
tários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado.  
2.4. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em 
caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com 
risco insignificante de mudança de valor, normalmente com vencimentos originais de até 
três meses da data de contratação. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalida-
de de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros 
fins. 2.5. Instrumentos financeiros (vigente a partir de 01/01/2018). 2.5.1. Ativos 
financeiros. a) Classificação e mensuração. Com a adoção do CPC 48 os instrumentos 
financeiros passaram a ser classificados em três categorias: mensurados ao custo amorti-
zado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor 
justo por meio do resultado (“VJR”). A norma também elimina as categorias existentes no 
CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para ven-
da. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das caracte-
rísticas dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos 
financeiros. A partir de 01/01/2018 a Companhia passou a apresentar os instrumentos 
financeiros de acordo com as categorias anteriormente mencionadas: ■ Custo Amorti-
zado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado quando 
tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que 
sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em 
aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo 
valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer 
perda por redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da apli-
cação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconheci-
mento de juros seria imaterial. Em 31/12/2018 e 2017, os principais ativos financeiros 
classificados nesta categoria são as contas a receber de clientes e o ativo contratual.  
■ Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado. Os ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para nego-
ciação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do 
resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos 
financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal 
e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações 
líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. Até 31/12/2017, o ativo financeiro 
da concessão, era classificado como um ativo contratual, na categoria de recebíveis. A 
partir de 01/01/2018, passou a ser classificado como ativo contratual a valor justo por 
meio de resultado. Em 31/12/2018 e 2017, outros ativos financeiros classificados nesta 
categoria estão relacionados aos equivalentes de caixa e depósitos vinculados.b) Redução 
ao valor recuperável de ativos financeiros. O CPC 48 substituiu o modelo de “perdas in-
corridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O 
novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de 
investimentos em instrumentos patrimoniais. c) Baixa de ativos financeiros. A baixa (des-
reconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos 
de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebi-
mento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na 
qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são 
transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais 
ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado.  
2.5.2. Passivos financeiros. a) Classificação e mensuração. Os passivos financeiros são 
classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJR. Um passivo financeiro é 

classificado ao VJR se for classificado como mantido para negociação, caso seja um deri-
vativo ou caso seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os passi-
vos financeiros ao VJR são mensurados pelo valor justo e os ganhos e perdas líquidos, in-
cluindo qualquer despesa de juros, são reconhecidos no resultado. Os passivos financeiros 
são classificados como ao valor justo por meio do resultado quando são mantidos para 
negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado. Os outros passivos finan-
ceiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando 
o método de juros efetivos. b) Desreconhecimento de passivo financeiro. A Companhia 
baixa o passivo financeiro (ou parte do passivo financeiro) de seu balanço patrimonial 
quando, e apenas quando, ele é extinto, ou seja, quando a obrigação especificada no 
contrato é liquidada, cancelada ou expirada. A diferença entre o valor contábil do passivo 
financeiro extinto e a contrapartida paga, incluindo quaisquer ativos não monetários 
transferidos ou passivos assumidos, é reconhecida no resultado. 2.5.3. Compensação 
de saldos. Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresenta-
do no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tem um direito le-
gal de compensar os valores e pretende liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo 
e liquidar o passivo simultaneamente. 2.6. Ativo de concessão. Os Contratos de Con-
cessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrados entre a União (Poder Conceden-
te - Outorgante) e a ATE VIII regulamentam a exploração dos serviços públicos de trans-
missão pela Companhia. De acordo com o contrato de concessão, a Companhia é 
responsável por transportar a energia dos centros de geração até os pontos de distribui-
ção. Para cumprir essa responsabilidade, a Companhia possui como obrigação de desem-
penho manter e operar a infraestrutura de transmissão. Ao cumprir essa obrigação de 
desempenho, a Companhia mantém sua infraestrutura de transmissão disponível para os 
usuários e em contrapartida recebe uma remuneração denominada Receita Anual Permi-
tida (RAP), durante toda a vigência do contrato de concessão. Estes recebimentos amor-
tizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de transmissão. Eventuais investimen-
tos não amortizados geram o direito de indenização do Poder Concedente, que recebe 
toda a infraestrutura de transmissão ao final do contrato de concessão. Até 31/12/2017, 
a infraestrutura de transmissão era classificada como ativo financeiro sob o escopo do 
ICPC 01 / IFRIC 12 e mensurada ao custo amortizado. Eram contabilizadas receitas de 
construção e de operação com margem zero, além da receita de remuneração da infraes-
trutura de concessão com base na TIR do projeto, juntamente com a variação do IPCA. 
Com a entrada em vigor em 01/01/2018 do CPC 47, o direito à contraprestação por bens 
e serviços condicionado ao cumprimento de obrigações de desempenho e não somente 
a passagem do tempo enquadram a Companhia nessa norma. Com isso, as contrapres-
tações passam a ser classificadas como um “Ativo contratual da concessão”. As receitas 
relativas à infraestrutura de transmissão passam ser mensuradas da seguinte forma: (i) 
Reconhecimento de receita de construção, tendo por base a parcela da RAP destinada ao 
investimento do ativo, que considera a margem de construção de acordo com as proje-
ções iniciais do projeto. Toda a margem de construção é reconhecida durante a obra e 
variações positivas ou negativas do custo de construção são alocadas imediatamente ao 
resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, 
a Companhia utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, o 
poder concedente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de constru-
ção (e de operação) é definida no momento inicial do contrato e não sofre alterações 
posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de finan-
ciamento. (ii) Reconhecimento da receita de operação e manutenção decorrente dos 
custos incorridos e necessários para cumprir obrigações de performance de operação e 
manutenção previstas em contrato de concessão, após o término da fase de construção. 
(iii) Reconhecimento de receita de remuneração sobre o ativo contratual da concessão 
reconhecido, registra-se também uma receita de remuneração financeira, a partir da en-
trada em operação, sob a rubrica Remuneração do ativo contratual da concessão, utilizan-
do a taxa de desconto definida no início do contrato. A infraestrutura recebida ou cons-
truída da atividade de transmissão é recuperada através de dois fluxos de caixa, a saber: (i) 
Parte através de valores a receber garantidos pelo poder concedente relativa à RAP duran-
te o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são determinados pelo Operador 
Nacional do Setor Elétrico - ONS conforme contrato e recebidos dos participantes do setor 
elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão disponibilizada. (ii) Parte como 
indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, a ser recebida diretamen-
te do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa. 2.8. Fornecedores. Refe-
rem se a obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal 
dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no 
período de até 1 ano da data de encerramento do balanço. Caso contrário, as contas a 
pagar são apresentadas como passivo não circulante. As contas a pagar aos fornecedores 
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.9. Provisões. As 
provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente, legal 
ou não formalizada (constructive obligation), como resultado de eventos já ocorridos; (ii) 
é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o 
valor puder ser estimado com segurança. 2.10. Imposto de renda e contribuição so-
cial correntes e diferidos. As despesas de imposto de renda e contribuição social do 
período compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são 
reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem re-
lacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, quando aplicável. 
Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. A Administração 
avalia, periodicamente as posições assumidas pela Companhia nas declarações de impos-
tos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá mar-
gem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores 
estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e a contribuição so-
cial são mensurados pelo regime de lucro real. A provisão para imposto de renda é cons-
tituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável exce-
dente aos limites fiscais estabelecidos, conforme determina a legislação em vigor. A 
provisão para contribuição social sobre o lucro líquido é constituída à alíquota de 9% so-
bre o lucro tributável, também de acordo com a legislação vigente. O imposto de renda e 
contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorren-
tes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis 
apresentados nas demonstrações financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas atu-
almente para determinação desses impostos diferidos, são de 25% para o imposto de 
renda e de 9% para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na 
extensão em que seja possível que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utili-
zado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados 
futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos 
futuros que podem, portanto, sofrer alterações. Impostos diferidos passivos são integral-
mente reconhecidos. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados 
quando há um direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes 
contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos e pas-
sivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributá-
vel sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de li-
quidar os saldos numa base líquida. 2.11. Capital social. O capital social da Companhia 
é composto por ações ordinárias, sendo estas classificadas no patrimônio líquido.  
2.12. Lucro por ação. O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o resultado do 

período pela quantidade média ponderada de ações em circulação no exercício.  
2.13. Dividendos. Os dividendos aprovados são reconhecidos como um passivo nas 
demonstrações financeiras do exercício, com base no estatuto social da Companhia e 
deliberações tomadas pelos acionistas. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório so-
mente é provisionado na data em que estes são devidamente aprovados pelos acionistas. 
2.14. Reconhecimento de receita. A Companhia aplicou o CPC 47 a partir de 
01/01/2018. Informações adicionais sobre as práticas contábeis da Companhia relaciona-
das a contratos com clientes e o efeito da aplicação inicial do CPC 47 estão descritos nas 
Notas 2.15.1 e 3.1. As concessionárias devem registrar e mensurar a receita dos serviços 
que prestam obedecendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 - Receita de Contrato 
com Cliente e CPC 48 - Instrumentos Financeiros, mesmo quando prestados sob um 
único contrato de concessão. As receitas são reconhecidas quando ou conforme a enti-
dade satisfaz as obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente, e so-
mente quando houver um contrato aprovado; for possível identificar os direitos; houver 
substância comercial e for provável que a entidade. ■ Receita de infraestrutura - Refe-
re-se aos serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das 
instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de infraestrutura são reconhe-
cidas conforme os gastos incorridos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e CO-
FINS ao valor do investimento, uma vez que os projetos embutem margem suficiente para 
cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos, considerando que boa 
parte de suas instalações é implementada através de contratos terceirizados com partes 
não relacionadas. As variações positivas ou negativas em relação à margem estimada são 
alocadas no resultado ao fim de cada obra. Toda a margem de construção é recebida 
durante a obra e variações positivas ou negativas são alocadas imediatamente ao resulta-
do, no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a 
Companhia utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder 
Concedente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de construção (e 
de operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, 
sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento.  
■ Remuneração dos ativos de concessão - Refere-se aos juros reconhecidos pelo 
método linear com base na taxa que melhor representa a remuneração dos investimentos 
da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negó-
cio. A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo contratual, determinada na 
data de início do contrato de concessão. A taxa de retorno incide sobre o montante a re-
ceber do fluxo futuro de recebimento de caixa. ■ Receita de operação e manutenção 
- Refere-se aos serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de 
energia elétrica, que tem início após o término da fase de construção e visa a não interrup-
ção da disponibilidade dessas instalações. 2.15. Principais mudanças nas políticas 
contábeis. A Companhia adotou os novos pronunciamentos e interpretações revisadas 
pelo CPC, CVM e IASB, com aplicação inicial a partir de 01/01/2018, que são: 2.15.1. CPC 
47 - Receita de Contratos com Clientes. A Companhia adotou a CPC 47 usando o 
método de efeito cumulativo, não reproduzindo os efeitos deste CPC para o exercício 
comparativo de 2017, com aplicação inicial da norma na data de 01/01/2018. Os ajustes 
dos saldos contábeis em função da adoção inicial foram registrados em reserva de reten-
ção de lucros. O CPC 47 estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das 
receitas decorrentes de contratos com clientes. A referida norma determina ainda que a 
Companhia só pode contabilizar os efeitos de um contrato com um cliente quando for 
provável que receberá a contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou serviços 
que serão transferidos. A Companhia avaliou suas operações à luz das novas normas 
contábeis e que a atividade de implementação da infraestrutura é afetada pelo novo CPC, 
uma vez que o direito à contraprestação por bens e serviços está condicionado ao cum-
primento de outra obrigação de desempenho. Como consequência da aplicação do CPC 
47, as Contas a receber de Implementação da Infraestrutura, até então, classificado como 
ativo financeiro da concessão, e cujo saldo totalizava, em 01/01/2018 R$114.926 passa a 
ser classificado como ativo contratual da concessão, no montante de R$124.958. A dife-
rença dos critérios de mensuração, no montante de R$10.032 foi contabilizada direta-
mente em reserva de retenção de lucros. A tabela a seguir resume o impacto, líquido de 
impostos, da transição para o CPC 47 sobre prejuízos acumulados em 01/01/2018:

Ref. Impacto da adoção do CPC 47
Prejuízos acumulados
Ativo contratual da concessão (a) 10.032
Imposto de renda e contribuição social diferidos (b) (4.024)
Impacto em 01/01/2018 6.008
As tabelas a seguir resumem os impactos da adoção do CPC47 no balanço patrimonial 
e demonstração de resultado da Companhia em 01/01/2018, em cada uma das linhas 
afetadas, como demonstrado a seguir:

Demonstração do resultado do exercício
(em milhares de reais)

Demonstração do resultado abrangente
(em milhares de reais)

Demonstração dos fluxos de caixa
(em milhares de reais)

Passivo Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 8.632 15.794
Fornecedores 10 1.579 52
Empréstimos e financiamentos 11 3.225 3.222
Partes relacionadas 6 66 8.131
Tributos a recolher 7.b 311 393
Provisões 12 240 660
Dividendos a pagar 16.3 1.864 1.856
Encargos setoriais 13 619 749
PIS e COFINS diferidos 14 610 609
Outros passivos 118 122

Não circulante 27.487 26.353
Empréstimos e financiamentos 11 12.700 15.766
Tributos a recolher 7.b 502 763
Provisões 12 - 233
PIS e COFINS diferidos 13 8.049 7.407
Imposto de renda e contribuição social diferidos 15.a 6.236 2.184

Patrimônio líquido 102.571 90.578
Capital social 1’ 84.621 84.621
Reserva de lucros 17.950 5.957

Total do passivo e do patrimônio líquido 138.690 132.725
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Balanço Patrimonial 31/12/2017 Ref.
Impactos da adoção 

do CPC 47 01/01/2018
Ativo 132.725 10.032 142.757
Ativo contratual da concessão - (a) 124.958 124.958
Ativo financeiro da concessão 114.926 (a) (114.926) -
Ativos não impactados 17.799 - 17.799
Passivo 42.147 4.024 46.171
PIS e COFINS diferidos 8.016 (b) 928 8.944
IR e CS diferidos 2.184 (b) 3.096 5.280
Passivos não impactados 31.947 - 31.947
Patrimônio Líquido 90.578 6.008 96.586
Capital social 84.621 (c) - 84.621
Reserva de lucros/
Prejuízo acumulado 5.957 (c) 6.008 11.965
Total do Patrimônio Líquido 90.578 6.008 96.586
(a) Implementação do CPC47, que define o ativo financeiro da concessão como ativo 
contratual da concessão, conforme descrito na Nota 8.2; (b) Impacto dos impostos di-
feridos sobre a adoção do ativo contratual da concessão; (c) Efeito dos ajustes foram 
refletidos no patrimônio líquido, diretamente na conta de reserva de retenção de lu-
cros (Nota 16.2). Não houve impacto material na demonstração dos fluxos de caixa da 
Companhia para o exercício findo em 31/12/2018. 2.15.2. CPC 48 - Instrumentos 
financeiros. O CPC 48 reúne os três aspectos do projeto de contabilização de instru-
mentos financeiros: classificação e mensuração, redução ao valor recuperável do ativo 
e contabilização de hedge. Classificação e Mensuração - Ativos e passivos financeiros. 
A referida norma contém três principais categorias de classificação para ativos finan-
ceiros: (i) mensurados ao custo amortizado, (ii) mensurados ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes (VJORA) e (iii) mensurados ao valor justo por meio do 
resultado (VJR). A norma elimina as categorias existentes no CPC 38 de mantidos até 
o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. Os novos requeri-
mentos de classificação não produziram impactos na mensuração dos ativos e passivos 
financeiros da Companhia, não havendo assim impacto significativo nas informações 
contábeis da Companhia. A partir de 01/01/2018, os recebíveis das transmissoras 
passaram a ser classificados como ativo contratual, sob o escopo do CPC 47. A tabela 
a seguir demonstra as categorias de mensuração originais no CPC 38 e as novas ca-
tegorias de mensuração do CPC 48 para cada classe de ativos e passivos financeiros:

Ativos financeiros
Classificação 

CPC 48
Classificação 

CPC 38 01/01/2018 31/12/2017
Caixa e equivalentes
 de caixa VJR VJR 9.659 9.659

Contas a receber
Custo 

amortizado
Empréstimos e 

recebíveis 1.651 1.651
Depósitos vinculados VJR VJR 1.781 1.781
Passivos financeiros

Fornecedores
Custo 

amortizado
Empréstimos e 

recebíveis 52 52
Empréstimos e
 financiamentos

Custo 
amortizado

Empréstimos e 
recebíveis 18.988 18.988

Partes relacionadas
Custo 

amortizado
Empréstimos e 

recebíveis 8.131 8.131
Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais. O 
CPC 48 substitui o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospec-
tivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará 
a ativos contratuais e aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A nova norma 
não produziu impacto na redução ao valor recuperável dos ativos e passivos financeiros 
da Companhia, não havendo assim impacto significativo nas demonstrações financeiras 
da Companhia. 2.16. Normas e interpretações novas e revisadas e ainda não ado-
tadas. Os pronunciamentos, aplicáveis a Companhia, que passarão a vigorar a partir do 
exercício financeiro iniciado em 01/01/2019: CPC 06 (R2) - Operações de Arrenda-
mento Mercantil. O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, men-
suração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige 
que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo 
de balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros nos mol-
des do CPC 06 (R1). O CPC 06 (R2), que vigora para períodos anuais iniciados a partir 
de 01/01/2019, exige que os arrendatários e os arrendadores façam divulgações mais 
abrangentes do que as previstas no CPC 06 (R1). Não é esperado impactos significativos 
para a Companhia quando da adoção. ICPC 22 - Incerteza sobre o tratamento dos 
tributos sobre a renda. Essa interpretação, vigente para exercícios financeiros a partir 
de 01/01/2019, esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração 
quando há incerteza sobre a aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade fis-
cal, aplicando os requisitos do CPC 32. A Companhia está em processo de avaliação 
das incertezas e não espera impactos significativos em suas demonstrações financeiras.  
CPC 20 (R1) - Custos de empréstimos - As alterações esclarecem que a entidade deve 
tratar como parte dos empréstimos gerais qualquer empréstimo que tenha sido contra-
ído originalmente para desenvolver um ativo qualificável quando substancialmente to-
das as atividades necessárias para preparar o ativo para uso ou venda forem concluídas. 
A entidade deverá aplicar estas alterações aos custos de empréstimos incorridos a partir 
do início do período anual em que a entidade adotá-las pela primeira vez. A entidade 
deve aplicar estas alterações a períodos anuais com início a partir de 01/01/2019, sendo 
permitida sua aplicação antecipada. Como a prática atual da Companhia está alinhada a 
estas alterações, não se espera nenhum impacto sobre suas demonstrações financeiras.  
Alterações ao CPC 11 na aplicação do CPC 38. As alterações abordam preocupações 
decorrentes da implementação da nova norma de instrumentos financeiros, CPC 48, 
antes de implementar a IFRS 17 Contratos de Seguros (ainda não promulgada pelo 
CPC), que substitui o CPC 11. As alterações introduzem duas opções para entidades 

que emitem contratos de seguro: uma isenção temporária da aplicação do CPC 48 e 
uma abordagem de sobreposição. Estas alterações não são aplicáveis a Companhia. 

 █ 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se 
na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas, julgamentos e premissas 
utilizadas pela Administração da Companhia consideradas as mais críticas na elaboração 
destas demonstrações financeiras estão contempladas a seguir: 3.1. Ativo contratual 
da concessão (vigente a partir de 01/01/2018). No contrato de concessão da Com-
panhia estão presentes duas obrigações de performance claramente identificáveis: i) a 
obrigação de constituição da infraestrutura que será objeto da concessão por 30 anos, 
ou pelo seu aprimoramento ao longo da concessão e ii) obrigação de operar e manter 
a infraestrutura construída disponível para o Sistema Interligado Nacional – SIN. O ativo 
contratual se origina na medida em que a concessionária satisfaz a primeira obrigação, 
sendo a receita reconhecida ao longo do tempo desta constituição, porém o recebimen-
to do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de 
operação e manutenção. Assim a Companhia faz jus a Receita de Construção durante 
a fase de construção do projeto, mas só fará jus ao fluxo de caixa contratado após a 
entrada em operação comercial do empreendimento. O valor do ativo contratual das 
concessionárias de transmissão de energia é formado por meio do valor presente dos 
seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado no início da concessão, 
ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensuração são revisadas na Revisão 
Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a partir da Receita Anual Per-
mitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias recebem pela prestação 
do serviço público de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os inves-
timentos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não amortiza-
dos (bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente ao final do 
contrato de concessão. As premissas utilizadas pela Companhia para determinação do 
ativo contratual da concessão são as seguintes: * Ativo contratual indenizável - a 
Companhia reconhece o valor residual dos ativos de transmissão ainda não amortiza-
dos, como ativo contratual, determinado com base nas taxas de depreciação aprovadas 
pela ANEEL, tendo como base o valor contábil. * Ativo contratual amortizável pela 
RAP - as adições decorrentes das ampliações, reforços ou melhorias da infraestrutura de 
transmissão são registradas como ativo contratual. * Remuneração do ativo contra-
tual - a Companhia reconhece em suas demonstrações financeiras, a título de receita 
operacional, valor de remuneração calculado pela taxa de desconto que melhor repre-
senta a estimativa da Companhia para a remuneração financeira dos investimentos da 
infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. 
A taxa para precificar o componente financeiro do ativo contratual é estabelecida na 
data do início do contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza 
a receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo contra-
tual é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita 
ou despesa no resultado. ■ Determinação das receitas de infraestrutura - Quando 
a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é reconhecida a 
receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de 
implementação da infraestrutura prestados levando em consideração que os projetos 
embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura 
e encargos. * Receita de operação e manutenção - a Companhia reconhece em 
suas demonstrações financeiras receita de operação e manutenção (O&M) pelo valor 
justo, tendo como um dos parâmetros os valores estimados pelo Poder Concedente e os 
respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. 3.2. Provisões para riscos 
tributários, trabalhistas e cíveis. A Companhia é parte de diversos processos judiciais 
e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a 
processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para 
liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação 
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das 
leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua rele-
vância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, 
tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições 
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

 █ 4. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2018 31/12/2017

Recursos em conta corrente 1.391 3.848
Certificados de depósitos bancários - CDB (*) 3.551 5.811

4.942 9.659
(*) Referem-se a aplicações financeiras indexadas pelo CDI, de alta liquidez, prontamen-
te conversíveis em montante conhecido de caixa, com compromisso de recompra pelas 
instituições financeiras, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

 █ 5. Contas a receber
31/12/2018 31/12/2017

Concessionárias e permissionárias 1.776 1.651
1.776 1.651

A vencer 1.244 1.312
Vencidos até 90 dias 227 48
Vencidos mais de 90 dias (i) 305 291

1.776 1.651
(i) O saldo refere-se aos clientes que entraram com processos administrativos junto ao 
ONS contestando a porcentagem cobrada no serviço de transmissão. A Administração 
entende que não é necessário o reconhecimento de provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa em relação aos seus Contas a receber, pois o CUST celebrando entre a 
Companhia e o ONS garante o recebimento dos valores devidos pelos usuários pelos 
serviços prestados por meio do Contrato de Constituição de Garantia – CCG e da Carta 
de Fiança Bancária - CFB.

 █ 6. Partes relacionadas
a) Transações e saldos 31/12/2018 31/12/2017

Contas a 
pagar

Dividendos a 
pagar

Custo de 
serviços

Custo de 
construção

Dividendos a 
pagar

Contas a 
pagar

Custo de 
serviços

Custo de 
construção

Omega Brasil Operação e Manutenção S.A (ii) - - - - - 830 1.069 759
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. (i) - - - - - 124 - -
Simonsa IT (iii) - - - - - 20 - -
Abengoa Construção Brasil Ltda – Em recuperação judicial (iii) - - - - - 7.157 - 9.942
Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A (i) 66 1.864 66 - 1.856 - - -

66 1.864 66 - 1.856 8.131 1.069 10.701
(i) Refere-se a reembolso de gastos diversos; (ii) Refere-se aos serviços de operação e 
manutenção da linha de transmissão de energia da Companhia; (iii) A mesma não é 
parte relacionada desde 2017, conforme note explicativa 1.2 alteração de participação 
acionária. As transações com partes relacionadas são decorrentes de operações normais 
da Companhia, não se constituindo como empréstimos ou transações não usuais. b) 
Remuneração do pessoal-chave da Administração. O pessoal-chave da Administração 
inclui os diretores. A remuneração paga ou a pagar ao pessoal chave da Administração, 
por seus serviços, está apresentada a seguir: 31/12/2018 31/12/2017
Salários 128 -
Encargos sociais 27 -
Benefícios 8 -

163 -
(*) As remunerações da diretoria e dos conselheiros são rateadas entre as seguintes 
empresas do grupo, ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A., ATE V Londrina 
Transmissora de Energia S.A., ATE VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. e ATE 
VII Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A.

 █ 7. Tributos
a) A recuperar 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 861 1.902
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 359 233
Programa de Integração Social – PIS 8 618
Contribuição para financiamento da Seguridade 
Social – COFINS 149 733
Imposto sobre serviços - ISS 13 101
PIS e COFINS s/ AIS (i) 273 215
Outros tributos a recuperar 59 2
Não circulante 2.435 2.675
Imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ 2.008 1.967
Contribuição social sobre lucro líquido - CSLL 427 708
b) A recolher 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 311 393
IRPJ e CSLL – parcelamento (i) 262 262
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS - 8
Imposto sobre Serviços - ISS 17 91
Outros tributos a recolher 32 32
Não circulante 502 763
IRPJ e CSLL – parcelamento (i) 502 763
(i) A modalidade do parcelamento está enquadrada em REFIS ordinário referente a dé-
bitos de IRPJ e CSLL de 2015. 

 █ 8. Concessão do serviço público
8.1. Ativo financeiro da concessão 31/12/2018 31/12/2017
A ser recebido na operação (a) - 87.545
A ser recebido por indenização (b) - 27.381

- 114.926
Circulante - 8.703
Não circulante - 106.223

- 114.926
(a) Valores de fluxo de caixa futuros da Companhia que serão recebidos dentro do prazo 
da concessão por meio da RAP. (b) Parcela de valores residual de ativos permanentes 
ao fim do contrato de concessão. Com a adoção do CPC 47, as contas a receber de 
implementação da infraestrutura, até então, classificado como ativo financeiro, passa 
a ser classificado como ativo contratual conforme detalhado na Nota 8.2. 8.2. Ativo 
financeiro da concessão. Abaixo a movimentação do ativo contratual da Companhia 
no exercício de 2018:
Saldo em 31/01/2017 -
Adoção inicial CPC 47 em 01/01/2018 124.958
Remuneração do ativo contratual 12.684
Amortização do ativo contratual (11.262)
Saldo em 31/12/2018 126.380
Circulante 10.723
Não circulante 115.657
Conforme mencionado nas Notas 2.15.1 e 3.1, a Companhia adotou o CPC 47 a partir 
de 01/01/2018, usando o método de efeito cumulativo, não reproduzindo os efeitos 
deste CPC para o exercício comparativo de 2017. O impacto da adoção inicial resultou 
em um ajuste de R$ (6.008), reconhecido em reserva de retenção de lucros Contrato de 
concessão de serviços. A seguir estão descritas as principais características do Contrato 
de Concessão do serviço público de transmissão para construção, operação e manu-
tenção das instalações de transmissão (Nota 1): ■ Receita Anual Permitida - RAP - A 
prestação do serviço público de transmissão dar-se-á mediante o pagamento à transmis-
sora da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação comercial 
das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo Índice de Preço 

ao Consumidor Amplo - IPCA. ■ Faturamento da receita de operação, manuten-
ção e construção - Pela disponibilização das instalações de transmissão para operação 
comercial, a transmissora terá direito, ao faturamento anual de operação, manuten-
ção e construção, reajustado e revisado anualmente. ■ Parcela variável - A receita de 
operação, manutenção e construção estará sujeita a desconto, mediante redução em 
base mensal, refletindo a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, 
conforme metodologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão 
- CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá ultra-
passar 12,5% da RAP de operação, manutenção e construção da transmissora, relativa 
ao exercício contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponibilidade, 
inclusive este mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a transmissora estará 
sujeita à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução nº318/98, 
no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de opera-
ção, manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de 
infração. ■ Ativo financeiro indenizável - Extinção da concessão e Reversão de Bens 
Vinculados ao Serviço Público de Energia Elétrica - o advento do termo final do contrato 
de concessão determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à 
ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção de uma 
nova transmissora. A extinção da concessão determinará de pleno direito, a reversão, 
ao Poder Concedente dos bens vinculados ao serviço, procedendo-se aos levantamen-
tos e às avaliações, bem como à determinação do montante da indenização devida à 
transmissora, observados os valores e as datas de sua incorporação ao sistema elétrico. 
O valor da indenização dos bens reversíveis será aquele resultante de inventário realizado 
pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, e seu pagamento será realizado 
com os recursos da Reserva Global de Reversão - RGR, na forma do artigo 33 do Decreto 
nº 41.019/57, Regulamento dos Serviços de Energia Elétrica, e do artigo 4º da Lei nº 
5.655/71, alterado pelo artigo 9º da Lei n° 8.631/93, depois de finalizado o processo 
administrativo e esgotados todos os prazos e instâncias de recursos, em uma parcela, 
corrigida monetariamente até a data de pagamento. A Companhia não é obrigada a 
remunerar o Poder Concedente pela concessão da linha de transmissão de energia por 
meio de investimentos adicionais quando da reversão dos bens vinculados ao serviço 
público de energia elétrica. A administração entende que a melhor estimativa para o 
valor de indenização é o valor residual do ativo imobilizado. ■ Renovação ou rescisão 
- A critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do serviço 
público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por no máximo, igual exercício, 
de acordo com o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei n° 9.074/95, mediante 
requerimento da transmissora. A eventual prorrogação do prazo da concessão estará 
subordinada ao interesse público e à revisão das condições estipuladas no contrato de 
concessão. ■ Aspectos ambientais - A transmissora deverá construir, operar e man-
ter as instalações de transmissão, observando a legislação e os requisitos ambientais 
aplicáveis, adotando todas as providências necessárias com o órgão responsável para 
obtenção de licenciamentos, por sua conta e risco, e cumprir todas as suas exigências. 
Independentemente de outras exigências do órgão licenciador ambiental, a transmisso-
ra deverá implementar medidas compensatórias, na forma prescrita no artigo 36 da Lei 
n° 9.985/00, que trata de “reparação de danos ambientais causados pela destruição de 
florestas e outros ecossistemas”, a serem detalhadas na apresentação do Projeto Básico 
Ambiental, de sua responsabilidade, junto ao órgão competente, submetendo-se, ain-
da, às exigências dos órgãos ambientais dos Estados onde serão implantadas as linhas 
de transmissão. ■ Descumprimento de penalidades - Nos casos de descumprimento 
das penalidades impostas por infração, ou notificação ou determinação da ANEEL e dos 
procedimentos dze rede, para regularizar a prestação de serviços, poderá ser decretada 
a caducidade da concessão, na forma estabelecida na lei e no contrato de concessão, 
sem prejuízo da apuração das responsabilidades da transmissora perante o Poder Con-
cedente, a ANEEL e os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamen-
te à declaração de caducidade, poderá a ANEEL propor a desapropriação do bloco de 
ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão público. O valor mínimo definido para 
o leilão será o montante líquido da indenização que seria devida no caso da caducidade. 
Aos controladores será transferido do montante apurado, o valor equivalente às suas 
respectivas participações.

 █ 9. Depósitos vinculados
Referem-se às contas-reserva vinculadas ao empréstimo captado pela Companhia (Nota 
11). Como o vencimento do referido empréstimo ocorrerá no ano de 2023, estes depó-
sitos vinculados estão classificados no ativo não circulante.

 █ 10. Fornecedores
31/12/2018 31/12/2017

Serviços 1.314 52
A ser recebido por indenização 265 -

1.579 52
Circulante 1.579 52
Não circulante - -

1.579 52

Em 29/06/2009, foi assinado contrato de financiamento com o BNDES no valor de 
R$42.318 divididos em três sub créditos: ■ Sub crédito “A”; R$41.250, destinados à 
aquisição de máquinas e equipamentos nacionais, à execução de obras civis e aos de-
mais itens necessários à implantação do projeto; ■ Sub crédito “B”; R$568, destinados 
à aquisição de máquinas e equipamentos nacionais, à execução de obras civis e aos de-
mais itens necessários à implantação do projeto; ■ Sub crédito “C”; R$500, destinados 
a investimentos sociais no entorno do projeto, não contemplados nos licenciamentos 
ambientais e/ou nos programas socioambientais do Projeto Básico Ambiental para a 
implantação do projeto. O crédito foi destinado à implantação e operação do sistema de 
transmissão localizado nos Estados do Santa Catarina e Paraná, composto pelas linhas 
de transmissão Bateias-Curitiba, com 37 km de extensão em 525 kV, e Canoinhas Ma-
teus, com 48 km de extensão em 230 kV, bem como as estradas de linha nas respecti-
vas subestações associadas. Adicionalmente, o projeto previa investimentos sociais não 
contemplados nas condicionantes do processo de licenciamento ambiental. As parcelas 
de longo prazo dos empréstimos e financiamentos têm vencimento nos seguintes anos:

2020 2021 2022 2023 Total não circulante
BNDES 3.152 3.152 3.152 3.244 12.700
11.2. Garantias concedidas. a) Cessão fiduciária. A ATE VII cedeu fiduciariamente, em 
favor do BNDES, em caráter irrevogável e irretratável, a partir de 29/06/2009, data da 
assinatura do contrato de financiamento mediante Abertura de Credito n° 09.2.0310.1, 
e até o final da liquidação de todas as obrigações nele assumidas pela Companhia, com-
preendendo, mas não se limitando a: ■ O direito de receber todos e quaisquer valores 
que, efetiva ou potencialmente, sejam ou venham a se tornar exigíveis e pendentes de 
pagamento pelo Poder Concedente a ATE VII, incluído o direito de receber todas as 
indenizações pela extinção da concessão outorgada nos termos do Contrato de Con-
cessão n° 013/07 - ANEEL e seus posteriores aditivos; ■ Os direitos creditórios da ATE 
VII, provenientes da prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, previstos 
no Contrato de Concessão e no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão n° 
013/07 e respectivos aditivos; ■ O direito da ATE VII de transmitir energia elétrica; e  
■ Todos os demais direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, da ATE VII que 
possam ser objeto de cessão fiduciária de acordo com as normas legais e regulamen-
tares aplicáveis, decorrentes da concessão. b) Penhor de ações. A interveniente Seville 
Transmission Assessoria em Investimentos S.A., em penhor, em caráter irrevogável e 
irretratável, a partir da assinatura do contrato e até o final da liquidação de todas as 
obrigações nele assumidas pela ATE VII, a totalidade das ações de emissão da ATE VII de 
sua titularidade. c) Contas Reserva. ■ Conta Reserva do Serviço da Dívida, com recursos 
no valor equivalente a 3 vezes o valor da última prestação mensal vencida do serviço da 
dívida, incluindo pagamentos de principal, juros e demais acessórios da dívida decorren-
te do Contrato de Financiamento. ■ Conta Reserva de O&M, com recursos equivalentes 
a 3 (três) vezes o último pagamento vencido do contrato de O&M, excluindo os valores 
adicionais de serviços extraordinários. 11.3. Cláusulas restritivas. As principais cláu-
sulas restritivas da Companhia referentes aos empréstimos e financiamentos vigentes 
estão descritos abaixo: 
Principais cláusulas restritivas (covenants) BNDES
Não realizar distribuição de dividendos e/ou pagamentos de juros sobre capital 
próprio cujo valor, isoladamente ou em conjunto, supere 25% do lucro líquido 
ajustado.

x

Não firmar contratos de mútuo com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou 
com componentes do Grupo Econômico a que pertença a Companhia, bem 
como, não efetuar redução de seu capital social até a liquidação de todas as 
obrigações assumidas no presente Contrato, sem anuência prévia do banco 
(a Companhia poderá assinar contratos com componentes de seu Grupo 
Econômico, exclusivamente para fins operacionais, sem a anuência do BNDES, 
desde que a soma de todos os contratos não ultrapasse o valor anual de 0,2% 
da Receita Operacional Líquida).

x

Manter, durante todo o período de amortização deste Contrato, recursos na 
“Conta Reserva do Serviço da Dívida” e na “Conta Reserva de O&M” nos ter-
mos do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas 
e Outras Avenças”

x

Apresentar anualmente balanço auditado por empresa independente cadas-
trada na CVM. x

Manter o Índice de Cobertura da Dívida - ICSD mínimo de 1,3x x
Manter, durante todo o período de amortização deste Contrato, índice de Ca-
pital Próprio, definido pela relação Patrimônio Líquido sobre Ativo Total, igual 
ou superior a 50%.

x

Manter seguro do projeto e linhas durante toda a vigência do contrato. x
Em 31/12/2018 a Administração da Companhia avaliou estas cláusulas restritivas e con-
cluiu que as mesmas estão sendo cumpridas.

 █ 12. Provisões
31/12/2018 31/12/2017

Ambientais 240 660
Fundiário - 233

240 893
Circulante 240 660
Não circulante - 233

240 893
Provisões ambientais. Referem-se a provisão de contratação de serviços para atendi-
mento às condicionantes do licenciamento ambiental. Entre os principais destacam-se 
programas de fauna, educação ambiental, comunicação social, diagnóstico sócio am-
biental, gestão ambiental, reposição florestal, compensação ambiental, dentre outros. 
Fundiário. Correspondem aos valores relacionados à liberação de faixa de servidão da 
linha de transmissão (indenizações, perícias, processos judiciais, dentre outros). a) Mo-
vimentação das provisões

Ambientais Fundiário Total
Em 31/12/2016 984 233 1.217
Baixas / pagamentos (324) - (324)
Em 31/12/2017 660 233 893
Adição - 172 172
Baixas / pagamentos (420) (405) (825)
Em 31/12/2018 240 - 240
13. Encargos setoriais 31/12/2018 31/12/2017
Reserva global de reversão – RGR 31 312
Pesquisa e desenvolvimento - P&D 583 380
Taxa de fiscalização de serviços de Energia Elétrica - TFSEE 5 57

619 749
Reserva Global de reversão - RGR. A contribuição para a formação da RGR é de respon-
sabilidade das Empresas Concessionárias do Serviço Público de Energia Elétrica, median-
te uma quota denominada Reversão e Encampação de Serviços de Energia Elétrica, de 
até 2,5% do valor dos investimentos dos concessionários e permissionários, limitado a 
3% da receita anual. O valor da quota é computado como componente do custo do 
serviço das concessionárias. As concessionárias recolhem suas quotas anuais ao Fun-
do, não controlado pela Companhia, em conta bancária vinculada, administrada pela 
Companhia, que movimenta a conta nos limites previstos na Lei 5.655/1971 e altera-
ções posteriores, também não refletida nas Demonstrações Financeiras da Companhia, 
posto tratar-se de entidade autônoma em relação à Companhia. Conforme art. 20 da 
Lei nº 12.431, de 2011, a vigência deste encargo, cuja extinção estava prevista para o 
final do exercício de 2010, foi prorrogada até 2035. Com a edição da Lei 12.783/2013, 
a partir de 01/01/2013, foram desobrigadas ao recolhimento das quotas anuais da RGR.  
Pesquisa e desenvolvimento - P&D. As concessionárias de energia elétrica estão obriga-
das a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 1% de sua receita operacional 
líquida ajustada, em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, nos termos da Lei 
nº 9.991, de 24/07/2000. Os recursos do P&D têm a finalidade de custear os estudos 
e pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, bem como os de in-
ventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. 
Atendendo determinação dos citados dispositivos legais, em contrapartida aos lança-
mentos registrados no passivo, as concessionárias contabilizam no resultado, em pes-
quisa e desenvolvimento, como dedução da receita operacional. Taxa de fiscalização de 
serviços de Energia Elétrica - TFSEE. A Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica 
- TFSEE foi criada, pela Lei 9.427, de 26/12/1996, e regulamentada pelo Decreto 2.410, 
de 28/11/1997, com a finalidade de constituir a receita da Agência Nacional de Energia 
Elétrica cobertura das suas despesas administrativas e operacionais. A TFSEE equivale a 
0,5% do valor econômico agregado pelo concessionário, permissionário ou autorizado, 
inclusive no caso de produção independente e autoprodução, na exploração de serviços 
e instalações de energia elétrica. A TFSEE é devida desde 01/01/1997, sendo fixada anu-
almente pela ANEEL e paga em doze cotas mensais.

 █ 14. PIS e COFINS diferidos
Refletem os efeitos fiscais diferidos do PIS e da COFINS na aplicação dos procedimentos 
contábeis relacionados ao CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes.  O recolhimento 
ocorre à medida dos faturamentos mensais, conforme previsto na Lei 12.973/14.

 █ 15. Imposto de renda e contribuição social
Reconciliação das despesas de imposto de renda e contribuição social. a ) Imposto de 
renda e contribuição social diferidos ativos apresentados no balanço patrimonial

31/12/2018 31/12/2017
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias, líquidas (6.236) (2.184)

(6.236) (2.184)
b) Reconciliação das despesas de IRPJ e contribuição social 31/12/201831/12/2017
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social 9.732 5.012
Alíquota nominal 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social
 às alíquotas da legislação (3.309) (1.704)
Adições: 31/12/201831/12/2017
Outras (adições / exclusões) Temporárias 1.426 121
Imposto de renda e contribuição social
 reconhecidos no resultado (1.883) (1.583)
Correntes (927) (337)
Diferidos (956) (1.246)

(1.883) (1.583)
 █ 16. Patrimônio liquido

16.1. Capital social. O capital social da Companhia é representado por 84.621.000 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo distribuído da seguinte forma:

31/12/2018 31/12/2017

Acionistas
Quantida-

de de ações
Partici-

pação %
Quantida-

de de ações
Participa-

ção %
Seville Transmission Assessoria em 
Investimentos S.A. 84.621.000 100,00% - -
Abengoa Concessões Brasil Holding 
S.A. - Em recuperação judicial - - 84.620.000 99,99%
Abengoa Construção Brasil Ltda 
-  Em recuperação judicial - - 1.000 0,01%

84.621.000 100,00% 84.621.000 100,00%
16.2. Lucro por ação 31/12/2018 31/12/2017
Nº de ações ordinárias em circulação
 no início do exercício (milhares) 84.621 84.621
Nº de ações ordinárias em circulação
 ao término do exercício (milhares) 84.621 84.621
Resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro 7.849 3.429
Nº médio ponderado das ações ordinárias (milhares)
 no exercício 84.621 84.621
Lucro básico por ação 0,09 0,04
A Companhia não possui instrumentos conversíveis em ação que devam ser consi-
derados para o cálculo do resultado por ação diluído referente ao exercício findo em 
31/12/2018 e de 2017. Consequentemente, o resultado por ação básico e diluído são 
iguais. 16.3 Reservas de lucros. a) Reserva legal. Constituída pela destinação de 5% 
do lucro líquido do exercício social, limitada a 20% do capital social, em atendimento 

 █ 11. Empréstimos e financiamentos
11.1. Composição

Agente 
financeiro

Empréstimo 
liberado

31/12/2018 31/12/2017
Modalidade Taxa anual de juros Vencimento Moeda Circulante Não Circulante Total Circulante Não circulante Total

BNDES Abertura de crédito TJLP + 2,49% a.a. 15/12/2023 R$ 42.318 3.225 12.700 15.925 3.222 15.766 18.988
3.225 12.700 15.925 3.222 15.766 18.988
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ATE VII Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 08.806.925/0001-36

Aos Administradores e Acionistas da
ATE VII Foz do Iguaçú Transmissora de Energia S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da ATE VIII Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ATE VIII Transmissora de Energia S.A. 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.
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, 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.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela ela-
boração 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, inde-
pendentemente 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 ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Compa-
nhia 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 distor-
ção 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 incer-
teza 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 inade-
quadas. 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 cor-
respondentes 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 signifi-
cativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 05/04/2019.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6
Fernando Alberto S. de Magalhães - Contador CRC-1SP133169/O-0

à legislação societária brasileira em vigor. b) Reserva de retenção de lucros. Refere-se à 
retenção do saldo remanescente de lucros acumulados. Os administradores efetuarão a 
proposta sobre a destinação deste saldo em Assembleia Geral. 16.4. Dividendos. Nos 
termos do Estatuto Social da Companhia, é garantido aos acionistas um dividendo míni-
mo de 25% do lucro líquido do exercício, apurado de acordo com a Lei das Sociedades 
por Ações. Os administradores propuseram dividendos como demonstrado a seguir:

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício 7.849 3.429
Reserva legal (392) (171)
Lucro base para determinação do dividendo 7.457 3.258
% dividendo mínimo 25% 25%
Dividendos propostos 1.864 815

 █ 17. Receita líquida
31/12/2018 31/12/2017

Receita bruta: 16.058 24.042
Receita de construção - 14.501
Remuneração do ativo financeiro da concessão - 4.282
Remuneração do ativo contratual da concessão 12.684 -
Receita de operação e manutenção 1.779 1.858
Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão - CCT 1.595 -
Outras receitas (i) - 3.401
Deduções da receita: (1.505) (2.539)
Impostos sobre serviços (PIS e COFINS) (1.338) (2.151)
Encargos setoriais (164) (388)
Outras deduções (3) -
Receita líquida 14.553 21.503
(i) O montante de R$3.401 refere-se a parcela de ajuste do ciclo anterior e antecipações 
presente nos AVC’s recebidos durante o exercício de 2017.

 █ 18. Custos e despesas por natureza
31/12/2018 31/12/2017

Pessoal 1.111 752
Serviço de terceiros 2.541 1.507
Impostos e taxas (379) 52
Utilidades 31 79
Seguros 58 81
Outras despesas 289 405

3.651 2.876
Classificadas como:
Custo de serviços prestados 1.537 1.578
Despesas operacionais 2.114 1.298

3.651 2.876
 █ 19. Resultado financeiro

31/12/2018 31/12/2017
Receitas financeiras: 724 661
Rendimentos de aplicações financeiras 724 620
Outras receitas - 41
Despesas financeiras: (2.032) (2.128)
Juros sobre empréstimos e financiamentos (1.443) (1.911)
Atualização monetária (275) -
Juros e multas (312) (215)
Outras despesas (2) (2)
Resultado financeiro, líquido (1.308) (1.467)

 █ 20. Instrumentos financeiras
20.1. Gerenciamento de riscos. As atividades exercidas pela Companhia estão expos-
tas a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial, risco de taxa 
de juros e risco de inflação), risco de crédito e risco de liquidez. O Modelo de Gestão de 
Risco da Companhia busca minimizar potenciais efeitos adversos no seu desempenho 
financeiro. As normas internas de gestão proporcionam políticas escritas para a gestão 
de risco, assim como para as áreas concretas como risco cambial, risco de crédito, risco 
de taxa de juros, risco de liquidez, emprego de instrumentos de cobertura e derivativos. 
Os principais riscos financeiros identificados no processo de gerenciamento de riscos 
são: a) Riscos de mercado. É o risco de alterações em variáveis de mercado, tais como, 
inflação e taxas de juros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar 
e controlar as exposições aos riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao 
mesmo tempo otimizar o retorno. ■ Risco cambial - Em 31/12/2018, a Companhia 
não apresenta operações relevantes em moeda estrangeira, não sendo esperado ne-
nhum efeito relevante relativo à variação cambial. ■ Risco de taxa de juros - Este risco 
surge principalmente dos passivos financeiros com taxas de juros variáveis. ■ Risco de 
inflação - A receita da Companhia atuando no segmento de transmissão é atualizada 
anualmente por índices de inflação. Em caso de deflação, a concessionária terá suas 
receitas reduzidas. Em caso de repentino aumento da inflação a concessionária poderia 
não ter as suas receitas ajustadas tempestivamente e com isso incorrer em impactos nos 
resultados. b) Riscos de crédito. É o risco de incorrer em perdas decorrentes do não cum-
primento de obrigações contratuais por parte de terceiros. Neste sentido, as principais 
exposições ao risco de crédito na data das demonstrações financeiras estão relacionadas 
a seguir: ■ Caixa e equivalentes de caixa – Nota 4. Para controlar o risco de crédito 
do caixa e equivalentes de caixa, a Companhia possui critérios que estabelecem que as 
contrapartes devam ser sempre instituições financeiras de 1ª linha e dívida pública de 
alto nível de qualificação de crédito assim como política estabelecida de limites máxi-
mos a investir ou contratar com revisão periódica dos mesmos. ■ Contas a receber e 
Concessão do serviço público - Notas 5 e 8. A Administração entende que não há risco 
de crédito em relação aos seus Contas a receber, pois o Contrato de Uso Sistema de Transmissão 
- CUST, celebrado entre a Companhia e o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, garante 

o recebimento dos valores devidos pelos usuários pelos serviços prestados por meio do Contrato 
de Constituição de Garantia - CCG e da Carta de Fiança Bancária - CFB. As principais vantagens 
desses mecanismos de proteção são: (i) riscos diluídos, pois todos os usuários pagam a 
todos os transmissores; (ii) as garantias financeiras são fornecidas individualmente pelos 
usuários; e (iii) negociações de pagamento são feitas diretamente entre transmissores e 
usuários. No caso de não pagamento, as controladas, como agentes de transmissão, 
poderão solicitar ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário 
relativa ao CCG ou à CFB. A RAP de uma companhia de transmissão é recebida das 
companhias que utilizam sua infraestrutura por meio de tarifa de uso do sistema de 
transmissão - TUST. Essa tarifa resulta do rateio entre os usuários de transmissão de 
alguns valores específicos; (i) a RAP de todas as transmissoras; (ii) os serviços prestados 
pelo ONS; e (iii) os encargos regulatórios. O poder concedente delegou às geradoras, dis-
tribuidoras, consumidores livres, exportadores e importadores o pagamento mensal da 
RAP, que por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, constitui-se em 
direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro e deste modo 
o risco de crédito é baixo. c) Risco de liquidez. É o risco da Companhia encontrar dificul-
dades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são 
liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A política de liquidez 
e de financiamento da Companhia tem como objetivo assegurar a disponibilidade de 
recursos suficientes para cumprir com seus compromissos financeiros. Os prazos de li-
quidação dos passivos financeiros não derivativos, como empréstimos e financiamentos, 
estão divulgados na Nota 11. Os saldos relacionados a fornecedores, reconhecidos pela 
Companhia como passivo financeiro não derivativo, possuem prazo de liquidação para 
os próximos 12 meses. A Companhia tem empréstimos e financiamentos bancários que 
contêm cláusulas restritivas. O não cumprimento destas cláusulas restritivas pode exigir 
que a Companhia liquide tais compromissos antes da data indicada na tabela de fluxo 
de pagamentos. As tabelas a seguir mostram em detalhes o prazo de vencimento dos 
principais instrumentos financeiros não derivativos detidos pela Companhia:

31/12/2018

Nota
Até 3 

meses
De 3 meses 

a 1 ano
De 1 a 
5 anos

Após 5 
anos Total

Partes relacionadas 6 66 - - - 66
Fornecedores 10 23 1.556 - - 1.579
Empréstimos e financiamentos 11 857 2.368 12.700 - 15.925

946 3.924 12.700 - 17.570
31/12/2017

Até 3 
meses

De 3 meses 
a 1 ano

De 1 a 
5 anos

Após 5 
anos Total

Partes relacionadas 974 7.157 - - 8.131
Fornecedores 23 29 - - 52
Empréstimos e financiamentos 857 2.365 15.766 - 18.988

1.854 9.551 15.766 - 27.171
20.2. Análise de sensibilidade dos principais instrumentos financeiros. A tabela 
de sensibilidade a seguir demonstra os impactos nos empréstimos, financiamentos e 
debêntures que seriam gerados por mudanças nas variáveis de riscos indexados à Taxa 
de Juros de Longo Prazo - TJLP e às quais a Companhia estará exposta para 31/12/2019. 
A Administração entende que o cenário provável em 31/12/2019 para a TJLP é de 7,0% 
conforme expectativa de mercado. Valor exposto 

31/12/2018
Cenário 

provável
Empréstimos e financiamentos - TJLP 15.925 1.194
Efeito esperado no resultado do exercício
 e no patrimônio liquido 1.194
Fonte: A TJLP utilizada foi a fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, conforme 
site do BNDES. 20.3. Gerenciamento do capital. Os objetivos da Companhia ao admi-
nistrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia 
para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de 
manter uma estrutura de capital ideal. A Companhia monitora o capital com base no seu 
nível de endividamento, bem como nos compromissos previstos nos contratos de em-
préstimos assinados. O nível de endividamento da Companhia é medido pelo montante 
total de empréstimos menos o caixa e equivalentes de caixa e dividido por seu patrimô-
nio líquido. A Administração também monitora o nível de dividendos para os acionistas.
O índice de endividamento está apresentado a seguir: 31/12/2018 31/12/2017
Dívida 15.925 18.988
Caixa e equivalentes de caixa (4.942) (9.659)
Dívida líquida 10.983 9.329
Patrimônio líquido 102.571 90.454
Índice de endividamento líquido (Divida liquida/ PL) 0,11 0,10
20.4. Estimativa do valor justo. O valor justo dos instrumentos financeiros, para fins 
de divulgação, é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros 
pela taxa de juros vigente no mercado, que está disponível para a Companhia para 
instrumentos financeiros similares. Atualmente, a Companhia não efetua aplicações de 
caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Companhia 
aplica CPC 40/ IFRS 7 para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial 
pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da 
seguinte hierarquia: ■ Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos e passivos e idênticos. ■ Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto preços 
cotados, incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente 
(ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços). ■ Nível 3 - Pre-
missas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados adotados no mercado 
(ou seja, inserções não observáveis).
Ativos financeiros Nível 31/12/2018 31/12/2017
Caixa e equivalentes de caixa 2 4.942 9.659
Depósitos vinculados 2 1.394 1.781

Não houve instrumentos financeiros alocados ao Nível 1 e ao Nível 3, nem ocorreram 
transferências de níveis nas datas ora apresentadas. A Administração da Companhia 
entende que os valores justos de seus ativos financeiros se aproximam dos seus valores 
contábeis. 
20.5. Instrumentos financeiros por categoria

31/12/2018 31/12/2017

Nota

Valor justo 
por meio do 

resultado

Custo 
amorti- 

zado

Valor justo 
por meio do 

resultado

Emprés-
timos e 

recebíveis
Ativos financeiros: 6.336 1.776 11.440 116.577
Caixa e equivalentes de caixa 4 4.942 - 9.659 -
Depósitos vinculados 9 1.394 - 1.781 -
Contas a receber 5 - 1.776 - 1.651
Partes relacionadas 6 - - - -
Ativo financeiro da 
 concessão 8.1 - - - 114.926

31/12/2018 31/12/2017

Nota
Outros passivos 

financeiros
Outros passivos 

financeiros
Passivos financeiros: 17.570 27.171
Fornecedores 10 1.579 52
Empréstimos e financiamentos 11 15.925 18.988
Partes relacionadas 6 66 8.131

 █ 21. Compromissos assumidos
Operação e manutenção. As atividades relacionadas à operação e manutenção da linha 
de transmissão são realizadas pela parte relacionada Omega Brasil Operação e Manu-
tenção S.A., através de contrato firmado em 3/06/2011. O valor dos serviços rotineiros 
e dos serviços emergenciais a ser pago é de R$1.417 por ano, conforme aditivo firmado 
em 01/07/2015, com vigência até 01/07/2020

 █ 22. Compromissos assumidos
A política nacional do meio ambiente determina que o funcionamento regular de ativi-
dades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou que, de qualquer forma, 
causem degradação do meio ambiente, está condicionado ao prévio licenciamento 
ambiental. A Companhia, em consonância com as determinações legais vigentes, bus-
ca o atendimento na íntegra, a todos os comandos necessários à perfeita execução 
do objeto de sua concessão, por meio da obtenção de todas as licenças ambientais 
necessárias para a condução das atividades de instalação, operação e manutenção da 
linha de transmissão. O conceito de sustentabilidade Companhia, baseado na gestão 
dos aspectos econômico, social e ambiental, vem sendo adotado e por consequência, 
ensejou o desenvolvimento de um Sistema de Gestão Ambiental - SGA. O SGA foi cons-
truído com base em uma política ambiental única, sendo calcado nas normas ABNT 
- ISO 14001:2004 e ABNT - ISO 14031:2004. O SGA é um processo ininterrupto, par-
ticipativo e transversal, que atinge diversas áreas da Companhia. A Política Ambiental, 
documento central do SGA, representa os compromissos socioambientais adotados. 
Entre eles destacam-se: (i) o cumprimento de requisitos legais; (ii) a minimização dos 
riscos ambientais; (iii) a prevenção da poluição; (iv) a preservação dos recursos naturais; 
(v) o desenvolvimento sustentável; (vi) o atendimento às necessidades e expectativas de 
suas partes interessadas; (vii) a transmissão desses mesmos valores aos seus parceiros e 
fornecedores. A licença ambiental vigente expedida à Companhia até a data de aprova-
ção dessas demonstrações financeiras está demonstrada a seguir:

Empreendimento
Órgão  

ambiental Tipo de licença
Data de 
emissão Vencimento

LT 230 kV Foz do
 Iguaçu – Cascavel IAP/PR L.O 21297/2022 08/12/2016 08/12/2022(*)
Compensação ambiental. Compensação ambiental é um termo de compromis-
so assumido pelo empreendedor com o Órgão Ambiental licenciador cujo objeto é 
a fixação das medidas compensatórias decorrentes do processo de licenciamento 
ambiental cuja aplicação obedece à legislação correspondente. A Lei nº 9.985/00, 
que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, através 
de seu artigo 36, impõe ao empreendedor a obrigatoriedade de apoiar a implanta-
ção e manutenção de unidade de conservação da Companhia de proteção integral, 
quando, durante o processo de licenciamento e com fundamento em EIA/RIMA, 
um empreendimento for considerado como de significativo impacto ambiental.
Empreendimento Compensação ambiental
LT 230kV Foz do 
Iguaçu – Cascavel

Concluída através do TQCA Nº03/2011 (SID Nº 07.768.593-6) 
em 30/08/2011 emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP.

 █ 23. Seguros
A Companhia adota 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 premissas de riscos 
adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria, consequente-
mente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. 
Seguradora Ramo Apólice nº Vigência Valor
Tokio Marine Riscos operacionais (*)960 0000001357 Dez/2017 a Dez/2018 87.100
Sompo Responsabilidade civil (*) 80.001.807 Dez/2017 a Dez/2018 10.000
(*) A referida apólice inclui a Companhia e as seguintes partes relacionadas: ATE IV Lon-
drina Transmissora de Energia S.A., ATE V Campos Novos Transmissora de Energia S.A., 
ATE VI Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A. e ATE VIII Transmissora de Energia S.A.

Diretoria
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Denise Araujo Francisco     -     Flavio Câmara de Souza
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Venda de ações faz lucro líquido do BNDES crescer 436,7% no trimestre
Tesouro Nacional  
deve receber 
devolução de  
R$ 48 bilhões 

A venda de ações da Petrobras 
e de outras empresas listadas no 
primeiro trimestre de 2019 levou 
o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES) a apurar lucro líquido de R$ 
11,1 bilhões no primeiro trimestre 
de 2019, crescimento de 436,7% 
diante dos R$ 2,1 bilhões registra-
dos no primeiro trimestre de 2018.   

Mas a notícia que mais repercu-
tiu na demonstração de resultados 
nesta terça-feira foi a afirmação 
do presidente do BNDES, Joaquim 
Levy, de que o banco irá devolver 
ao Tesouro Nacional ainda este mês 
um total de R$ 48 bilhões, sendo R$ 
30 bilhões como parte de um em-
préstimo tomado entre 2008 e 2014; 
R$ 8 bilhões na forma de tributos e 
R$ 1,6 bilhão em dividendos. “Esta-
mos mandando R$ 48 bilhões para 
Brasília para ajudar a economia 
brasileira”, destacou Levy demons-
trando que o discurso dele está ali-
nhado com o do governo. 

O pagamento de dividendos pre-
visto em R$ 1,6 bilhão corresponde 
a 25% do lucro líquido de 2018, se-

guindo a prática mais recente de se 
limitar esse pagamento ao mínimo 
legal, para evitar a descapitalização 
dos bancos públicos usada por vezes 
para incrementar o resultado pri-
mário da União. “Por vários anos a 
partir de 2009 o BNDES distribuiu 
100% do seu lucro líquido, prática 
que foi quebrada em 2015, e refor-
mada de maneira institucional nos 
dois últimos anos, em vista do esfor-
ço de endereçar o desenquadramento 
do banco no que tange à concentra-
ção de certas exposições, como à Pe-
trobras”, reportou o banco. 

Um dado chama atenção no ba-
lanço e sinaliza um panorama futu-
ro. O índice de Basileia (conhecido 
também como índice de solvência 
ou de solvabilidade de uma insti-
tuição financeira) passou de 29,0% 
ao final de dezembro de 2018 para 
32,0% em março de 2019. Esse ín-
dice, hoje bem acima dos 10,5% 
exigidos pelo Banco Central, po-
derá declinar no período à frente, 
apesar da expectativa da redução do 
estoque de empréstimos do banco 
nos próximos anos.  

“O declínio projetado deve-se em 
boa parte à decisão do Banco Cen-
tral de excluir os recursos do FAT do 
capital de referência nos próximos 
anos, assim como ao pagamento 
de impostos nas futuras vendas de 
ação (o imposto diferido associado 
a eventuais vendas de ações soma 
perto de R$ 20 bilhões)”, destacou o 
balanço.

Participações societárias

O resultado do BNDES com parti-
cipações societárias foi 725,5% supe-
rior ao do mesmo período de 2018 (+ 
R$ 11,0 bilhões). Segundo o banco, o 
lucro registrado também foi reflexo 
do aumento de R$ 1,1 bilhão do pro-
duto com intermediação financeira 
(45% maior em relação ao primeiro 
trimestre de 2018), como resultado 
da redução da dívida com o Tesouro 
Nacional ao longo de 2018, processo 
retomado em 2019. 

O desempenho positivo com par-
ticipações societárias do Sistema 
BNDES (incluindo BNDESPAR) 
no primeiro trimestre de 2019, de 
R$ 12,5 bilhões, refletiu o cresci-
mento de R$ 9,3 bilhões (1.081,0%) 
do resultado com alienações de in-
vestimentos, com destaque para a 
alienação de ações de Fibria, Petro-
bras, Vale e Rede. 

Em 31 de março de 2019, a par-
ticipação total do Sistema BNDES 
na Petrobras era de 13,90%, ante 
15,0% em 31 de dezembro de 2018. 
As ações de Rede Energia foram 
alienadas em sua totalidade, passan-
do a BNDESPAR a não mais par-
ticipar do capital dessa companhia. 
No caso da alienação da participa-
ção em Fibria, 75% do montante foi 
recebido em caixa e o restante em 
participação da empresa Suzano.

Também contribuiu para o lucro, 
de acordo com o banco, o resulta-
do de equivalência patrimonial, 

que foi de R$ 1,1 bilhão no primei-
ro trimestre de 2019, ante R$ 123 
milhões no primeiro trimestre de 
2018. Esse resultado foi decorrente 
especialmente de ganhos realizados 
por empresas investidas no setor de 
proteínas. 

O valor da carteira de partici-
pações societárias (participações 
em coligadas e não coligadas e em 
fundos de investimento de renda 
variável), líquido de provisão para 
perdas, atingiu R$ 108,3 bilhões em 
março de 2019, um crescimento de 
R$ 11,9 bilhões (12,3%) em relação 
a dezembro de 2018.   “Esse ganho 
se explica principalmente pela valo-
rização da carteira de participações 
em sociedades não coligadas, es-
pecialmente dos investimentos em 
Petrobras, Suzano e Eletrobras. Essa 
apreciação refletiu positivamente no 
patrimônio líquido do banco”.

Ativos 

O ativo do Sistema BNDES to-
talizou R$ 835,1 bilhões ao fim do 
primeiro trimestre de 2019, apresen-
tando aumento de R$ 32,6 bilhões 
(4,1%) em relação a dezembro de 
2018. Segundo o banco, a inadim-
plência acima de 90 dias diminuiu 
no último período, passando de 
2,95% em dezembro de 2018 para 
2,61% em março de 2019. Descon-
sideradas as operações cujas presta-
ções são garantidas pela União, esse 
índice de inadimplência do BNDES 

seria de 1,32%, inferior à média do 
SFN (2,90% em fevereiro). 

Em 31 de março de 2019, Tesouro 
Nacional e FAT/PIS-PASEP repre-
sentavam 36,6% e 35,3%, respecti-
vamente, das fontes de recursos do 
BNDES. Por conta do pagamento 
de R$ 2,9 bilhões feito ao Tesouro 
no primeiro trimestre, a dívida com 
o Tesouro Nacional recuou 0,4% no 
trimestre e encerrou o período em 
R$ 305,9 bilhões. O saldo do FAT to-
talizou R$ 273,7 bilhões em março, 
um acréscimo de 0,8% no trimestre, 
destacando o ingresso de recursos de 
R$ 4,7 bilhões. 

O Patrimônio Líquido do Sistema 
BNDES totalizou R$ 95,1 bilhões ao 
final de março/19. O crescimento de 
R$ 15,5 bilhões (19,5%) em relação 
ao fim de 2018 reflete a apreciação 
das participações societárias, expres-
sa no ajuste da avaliação patrimo-
nial, com impacto positivo de R$ 4,5 
bilhões no Patrimônio Líquido, e do 
lucro líquido no período de R$ 11,1 
bilhões. 

Declínio do crédito

O crédito direcionado através do 
BNDES tem apresentado expressi-
vo declínio nos últimos anos, em 
contraste com o crédito direciona-
do através de outros bancos.  Esse 
declínio, de quase 4 pontos percen-
tuais do PIB, tem permitido a devo-
lução antecipada de R$ 309 bilhões 
ao Tesouro Nacional desde 2015. 
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