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Aumento de planos de saúde 
fi ca congelado por 90 dias
Adesão vale para 
contratos individuais 
e de empresas 
até 29 vidas

As entidades que congregam pla-
nos e seguros de saúde – Federação 
Nacional de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde) e Associação Brasi-
leira de Planos de Saúde (Abram-
ge) recomendaram aos associados 
que adiem a aplicação do reajuste 
anual das mensalidades de planos 
médico-hospitalares individuais, 
coletivos por adesão e de pequenas 
e médias empresas com até 29 se-
gurados.

A decisão, que dependerá da 
adesão de cada empresa, tem apoio 
da Associação Nacional das Admi-
nistradoras de Benefício (Anab) e 
vai vigorar por 90 dias, a partir de 
1º de maio até 31 de julho, com o 
objetivo de amenizar os impactos 
da pandemia.

“A decisão final é voluntária e 
cabe a cada uma das operadoras 
fazê-la, assim como a comunicação 
junto aos seus associados”, enfati-
zou o presidente da Abramge, Rei-
naldo Scheibe.

No ano passado, a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) autorizou reajuste de 7,35% 
para contratos individuais com ven-
cimento até abril de 2020. O índice 
para o resto do ano normalmente é 
divulgado em maio.

Desde 2017, os aumentos nos 
planos acumularam 36,61%, con-
tra uma inflação (IPCA) de apenas 
11,41% no período.

A suspensão do reajuste anual 
contempla os reajustes técnico-fi-
nanceiros, isto é, os que acontecem 
a cada 12 meses de contrato para 
fazer frente à variação dos custos 
de assistência; e também os aumen-
tos por mudança de faixas etárias. 

Nesse caso específico de reajustes 
por faixa etária, a Fenasaúde e a 
Abramge destacaram que os con-
tratantes deverão entrar em contato 
com as operadoras para realizar o 
ajuste.

O compromisso assumido pelas 
empresas estabelece que a recom-
posição dos pagamentos ocorrerá a 
partir de outubro de 2020 e será di-
luída pelo mesmo número de meses 
impactados pela suspensão.

As cerca de 150 operadoras as-
sociadas à FenaSaúde e à Abramge 
respondem por planos médico-hos-
pitalares de cerca de 26 milhões de 
brasileiros.

Reinaldo Scheibe ressalta que adesão dependerá de cada operadora

MP que extinguia seguro obrigatório perde a validade

Usando microempresa como álibi, 
Senado aprova PEC da Guerra

 Crivella decreta 
obrigatoriedade 
do uso de
máscaras no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella, determinou a 
obrigatoriedade do uso de más-
caras de proteção a todas pessoas 
que estejam fora de casa. Crivella 
disse que a medida é necessária 
diante do quadro traçado de evo-
lução dos casos da doença nas 
próximas duas ou três semanas e 
da falta de leitos de UTI suficien-
tes na rede municipal.

A medida foi proposta pelo Co-
mitê Científico, que se reuniu nesta 
sexta-feira para analisar o cenário 
de contaminação pelo coronavírus 
na cidade. De acordo com o prefei-
to, no início da crise o comitê, ob-
servando o cenário internacional, 
avaliou que havia necessidade de 
900 leitos clínicos e de quase 400 
de UTI na cidade.

Crivella anunciou ainda que a 
prefeitura vai contratar leitos pri-
vados para os atendimentos en-
quanto os hospitais destinados a 
pacientes infectados não ficarem 
pontos. “Nesse período em que 
ainda não ficou pronto o Hos-
pital de Campanha e o Gazolla, 
vamos lançar um edital. Vamos 
fazer internações também em lei-
tos privados. Não vamos arres-
tar. Vamos pagar o mesmo que o 
Governo Federal estipulou, para 
termos garantia de que esse mo-
mento de colapso não vai chegar. 
Agora é fundamental”.

Crivella anunciou ainda que a 
prefeitura vai manter o isolamento 
social. Para ele, essa é única alter-
nativa no momento para a cidade 
diante da previsão do aumento dos 
casos e falta de vagas de UTI. “A 
nossa preocupação é de que se não 
mantivermos o afastamento social, 
a curva se acelera. Hoje, por exem-
plo, nós chegamos a ter quase 90% 
dos leitos de UTI ocupados e isso 
é uma coisa que preocupa a nós to-
dos.”

O presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj), deputado André Cecilia-
no (PT), testou positivo para o 
novo coronavírus. A notícia foi 
divulgada pela assessoria de co-
municação da Casa. Ceciliano já 
havia feito três testes rápidos des-
de o fim da última semana, que 
apresentaram resultado negativo. 
“O presidente da Alerj já está em 
isolamento, seguindo todas as 
recomendações médicas, e apre-
senta sintomas leves da doença”, 
informou a nota.

STF diz que não
é preciso ouvir 
sindicatos para 
reduzir salários

A maioria dos ministros do Su-
premo Tribunal Federal (STF) de-
cidiu que acordos individuais entre 
empresas e empregados para redu-
ção de jornada e salários não preci-
sam do aval de sindicatos. Foram 
sete votos favoráveis à manutenção 
do que determina a Medida Provi-
sória 936.

Segundo o Ministério da Eco-
nomia, cerca de 2,5 milhões de 
acordos individuais entre empresas 
e empregados para redução de jor-
nada e salários já foram registrados 
após a edição da MP.

Com papéis em 
queda, investidor 
evita resgates em 
fundos de ações

A principal alteração no com-
portamento dos mercados nos três 
primeiros meses de 2020 foi a 
queda dos investimentos em ações 
e fundos de ações de 14,92% em 
dezembro de 2019 para 11,04% em 
março deste ano, segundo pesquisa 
feita pela  SmartBrain.

Para o CEO da SmartBrain, Cás-
sio Bariani esse comportamento 
dos mercados no primeiro trimestre 
se deve principalmente às desvalo-
rizações das ações no período, me-
nos pelos resgates.

Já os fundos multimercado 
prosseguiram com o maior espaço nos 
portfólios, passando de 43,16% em 
dezembro para 45,15%, em março.

Por sua vez, a parcela de renda 
fixa nas carteiras – incluindo títulos 
públicos e privados e fundos, tam-
bém continuou expressiva, indo de 
32,46% para 33,65% no mesmo 
período. Página 6

A medida provisória que extin-
guia o Seguro Obrigatório de Dan-
os Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres 
(DPVAT) vai perder a validade 
nesta segunda-feira. Com isso, o 
DPVAT, que teria sido encerrado 
em janeiro passado, permanecerá 
valendo.

A MP 904/2019 não chegou a 
ser votada pela comissão mista de 
deputados e senadores, responsável 
pelo parecer preliminar antes das 
análises nos Plenários da Câmara 
e do Senado. A comissão se reuniu 
apenas duas vezes (uma delas para 
sua instalação), não fez nenhuma 
audiência pública e não recebeu 

nenhum relatório.
Do total arrecadado com o seguro 

obrigatório, 45% vai para o Ministé-
rio da Saúde, para custear o atendi-
mento médico-hospitalar de vítimas, 
e 5% vai para programas de preven-
ção de acidentes. O restante vai para 
o pagamento das indenizações.

Segundo o texto editado pelo 
Executivo em 12 de novembro pas-
sado, os repasses a órgãos públicos 
acabariam e a Seguradora Líder, 
atual gestora do DPVAT, ficaria 
responsável pela cobertura dos aci-
dentes até 31 de dezembro de 2025. 
Após essa data, a responsabilidade 
passaria a ser da União. A MP tam-
bém determinava que a Líder trans-

feriria para o Tesouro Nacional os 
recursos acumulados que não es-
tivessem vinculados ao pagamento 
de coberturas.

Uma vez que a MP 904/2019 
perdeu a validade sem que o Con-
gresso deliberasse sobre ela, será 
preciso editar um decreto legisla-
tivo para regulamentar as relações 
jurídicas que tenham sido firmadas 
em decorrência do tempo em que o 
texto vigorou. Isso acontece porque 
as medidas provisórias têm força 
de lei imediata, ou seja, depois de 
publicadas já devem ser seguidas, 
mesmo que essas regras desapa-
reçam ao fim da vigência, esclarece 
a Agência Senado.

Em sessão virtual, os senadores 
aprovaram, em segundo turno, a PEC 
10/2020 (PEC do Orçamento de Guer-
ra), que permite que os gastos emer-
genciais com o combate à pandemia 
de coronavírus sejam separados do Or-
çamento da União. A emenda voltará à 
Câmara, pois o Senado alterou o texto 
aprovado pelos deputados.

Um dos pontos mais polêmicos 
é o que autoriza o Banco Central a 
comprar títulos do Tesouro e priva-
dos. Os senadores determinaram 
que esse socorro só possa ser ex-
ecutado nos mercados secundários 
(o BC não poderá adquirir títulos 
diretamente do Tesouro ou das 
empresas, mas apenas de quem já 
detenha os papéis, como bancos e 
fundos de investimentos. Além dis-
so, ficou estabelecido que a prefer-

ência é para a aquisição de títulos 
emitidos por micro, pequenas e mé-
dias empresas e que tenham classi-
ficação de risco “BB-” ou superior.

Essa preferência é apenas para 
parlamentar ver. Eduardo Moreira, 
que por 20 anos atuou no mercado 
financeiro – foi fundador do Ban-
co Plural – afirmou, em live, que 
micros e pequenas empresas não 
emitem os títulos que poderão ser 
comprados e, se emitirem, não têm 
como contratar uma agência de rat-
ing, devido ao alto custo.

Moreira esclareceu que os mer-
cados secundários movimentam va-
lores muito pequenos de quase todos 
os títulos aprovados para compra 
pelo BC (cédulas de crédito imobil-
iário; certificados de recebíveis imo-
biliários; certificados de recebíveis 

do agronegócio; notas comerciais; 
e cédulas de crédito bancário); ap-
enas debêntures não conversíveis em 
ações têm um valor negociado sig-
nificativo. Porém, por ser um mer-
cado não regulado, a definição do 
valor a ser pago, ainda mais com as 
desvalorizações ocorridas devido à 
crise econômica, tornam a compra de 
alto risco para o BC.

A PEC autoriza a União a des-
cumprir a chamada “regra de 
ouro” do Orçamento durante todo 
o ano em que vigorar o estado de 
calamidade; permite a contratação 
temporária de pessoal, mesmo que 
não haja dotação prevista; possi-
bilita autorizações de despesas para 
o combate ao coronavírus em pro-
gramações orçamentárias específi-
cas; entre outras inovações.
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Uma das atividades mais 
prazerosas que tenho feito 
nesse período de reclusão 
tem sido, junto com meu 
filho Francisco, assistir aos 
mais clássicos filmes do 
cinema, que, aliás, com a 
remasterização passaram a 
ganhar imagens sensacio-
nais, se tornando algo que 
recomendo muito a todos 
fazerem.

Lançado em 1962, com 
dez indicações ao Oscar, 
vencendo em sete cate-
gorias, inclusive Melhor 
Filme, Lawrence da Ará-
bia está certamente entre 
os dez maiores filmes da 
história do Cinema. Com 
elenco protagonizado por 
Peter O’Toole, vivendo o 
oficial britânico Thomas 
Edward Lawrence, e com 
estrelas coadjuvantes que 
são lendas no cinema, do 
porte de Anthony Quinn e 
Omar Sharif, o filme apre-
senta a trajetória do oficial 
do Exército britânico na 
Revolta Árabe, entre 1916 
e 1918, baseada no livro 
de autobiografia do pró-
prio Coronel Lawrence, Os 
Sete Pilares da Sabedoria, 
publicado em 1926.

O filme trata de uma 
história real e é uma aula 
da importância de postu-
ras militares estratégicas 
nas relações pessoais e 
nas conquistas, quando re-
beldes árabes se unem ao 
exército britânico na busca 
de se defenderem da ane-
xação do Império Otomano 
à Península Árabe.

Uma das cenas mais 
marcantes, a penúltima do 
filme, é quando Lawren-
ce se despede do líder dos 
rebeldes árabes, Príncipe 
Faiçal, genialmente inter-
pretado por Alec Guinness, 
deixando-o com o repre-
sentante britânico, General 
Allemby, vivido por Jack 
Hawkins. A cena antoló-
gica é feita para reflexão, 
pois retrata a reunião de 
negociação do líder da 
Revolução Árabe com o 

representante dos interes-
ses britânicos, dividindo o 
espólio político e econômi-
co da tomada da cidade de 
Damasco.

Na negociação o gene-
ral britânico exige o do-
mínio inglês das empresas 
de energia elétrica, teleco-
municações e de água. O 
Príncipe Faiçal, em con-
traponto, concorda com 
tudo, menos em entregar a 
empresa de águas, pelo seu 
caráter estratégico para a 
população árabe que ocu-
paria a partir do então ter-
ritório sob seu domínio.

A negociação retratada 
no filme é histórica, verda-
deira e aconteceu tanto há 
mais de 100 anos no Orien-
te Médio, quanto pode ser 
projetada hoje aqui do ou-
tro lado do mundo. Nessa 
“guerra” que vivemos com 
a Covid-19 em nosso esta-
do, cada vez mais a visão 
estratégica deve prevale-
cer. O aprendizado desta 
crise para todos os países 
de que o estratégico não 
pode sucumbir meramente 
aos interesses pontuais e 
comerciais! Não se pode, 
em tais questões, se tratar 
de um mero reducionismo 
ideológico de discussão 
entre “esquerda” e “direi-
ta”, ou sobre a necessidade 
de estatizar ou privatizar 
empresas públicas.

Durante oito anos pre-
sidi a Cedae, companhia 
estatal de saneamento do 
Rio de Janeiro. Quando 
assumi, era uma empresa 
quebrada, ineficiente, sob 
forte influência política e 
que ocupava rotineiramen-
te as páginas de jornais, 
não nas colunas de Econo-
mia. Registrava, no início 
de nossa gestão, um déficit 
estrutural mensal da ordem 
de R$ 30 milhões, muitas 
vezes coberto pelo Tesouro 
Estadual, do qual era de-
pendente.

Com um modelo de ges-
tão moderno, tornamos a 
Cedae lucrativa, que pas-

sou a pagar dividendos ao 
governo, com balanços 
avaliados por empresas de 
auditoria internacional, pa-
drão BigFour (PWC, EY) 
e não mais dependente do 
Governo do Estado do Rio 
de Janeiro.

Revertemos o prejuízo 
acumulado e reduzimos 
o passivo pagando quase 
R$ 10 bilhões de dívidas 
e colocamos a empresa 
no invejável rating AA da 
Agência Standard & Poors, 
o que levou a companhia a 
virar até tema de livro de 
Administração da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) 
como um case de gestão 
pública eficiente no país. 
Mais recentemente, foi 
escolhida, por dois anos 
seguidos, como a “Melhor 
Empresa de Infraestrutura 
do Brasil” (entre as Públi-
cas e Privadas) pela revista 
Exame na sua tradicional 
edição anual “Maiores e 
Melhores”.

Além disso, iniciamos 
em nossa gestão o maior 
programa de investimento 
em saneamento no Brasil, 
com captações de recursos 
diretos pela Cedae e não 
pelo Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, junto à 
Caixa Econômica Federal 
(CEF), com valores supe-
riores a R$ 3 bilhões, que 
ainda está em curso, com o 
fim de melhorar o abasteci-
mento de água na Baixada 
Fluminense e para cons-
trução da estação de tra-
tamento de água denomi-
nada Guandu 2. Criamos 

também as parcerias com 
empresas privadas, em es-
pecial na área de coleta e 
tratamento de esgoto, que 
podem e devem ser acele-
radas, até para alavancar 
novos investimentos com 
essa própria iniciativa pri-
vada.

É evidente que a Cedae 
teve sua imagem desgasta-
da recentemente por erros 
de gestão e operação, como 
no caso da geosmina, que 
devem ser apurados, mas 
tem buscado corrigir e, 
pelo que se observa, já se 
encontra em regime regu-
lar de fornecimento do seu 
principal produto (água), 
com a qualidade excelente 
que era sua antiga e impor-
tante marca.

Espero que após nossa 
“Conquista de Damasco” 
no pós Covid-19, a sabe-
doria, como em Lawrence 
da Arábia, esteja na cabeça 
daqueles que eventualmen-
te tentem colocar na nossa 
história a descabida pri-
vatização da Cedae, uma 
empresa lucrativa, que não 
gera déficits, realiza in-
vestimentos e é estratégica 
para o nosso estado e nossa 
população.

Seria um erro histórico 
que esperamos não aconte-
cer, até porque, com a crise 
econômica e restrição de 
capital no país e no mun-
do, os valores que seriam 
obtidos na alienação das 
ações da empresa seriam 
extremamente baixos e so-
ariam como uma inexpli-
cável doação da Cedae e, 
consequentemente, do pa-
trimônio público a grupos 
privados.

  Wagner Victer
Engenheiro, ex-presidente da 

Cedae, ex-secretário
 do Estado do Rio de 
Janeiro de Energia, 

Indústria Naval e do Petróleo, 
ex-secretário de Estado de 

Educação, ex-presidente 
da Faetec e atual diretor-

geral da Alerj.

Olá, Adalberto, como 
vai?

Preocupou-me no al-
moço de fim de ano o seu 
chamamento: “…a saída 
é a privatização. Temos 
que ser célere em rela-
ção a ela! E disseminá-la 
como modelo para todas 
as organizações!”. Como 
se fosse panaceia para to-
dos males.

Creio que por sermos 
da mesma geração e 
por termos escolhido os 
mesmos caminhos das 
organizações – você ope-
rando como executivo, e 
eu, consultor – reunimos 
um sem número de casos 
vividos, que não corro-
boram a assertiva pró-
privatização em todo e 
qualquer caso.

O sucateamento dos 
nossos hospitais, das es-
colas, das estradas, das 
ferrovias, de parte das 
empresas, não se deu por-
que são públicas e, sim, 
porque politizadas, foram 
abandonadas por nós que 
deixamos de frequentá-
las e, em consequência, 
zelar por elas, boas, as 
melhores, quando amiúde 
convivíamos.

Passado recente, por 
meio de um pacto : abri-
mos também mão da 
concorrência e em troca 
conviveríamos com todos 
os poderes enraizados e 
concentrados no Executi-
vo, com controle de pre-
ços e salários, inflação 
apurada em poucos esta-
dos, o assombroso proibi-
do importar, as alterações 
mensais de alíquotas de 
importação e exportação, 
a escalação dos grupos de 
interesse para parceiros 
dos que aportavam para 
aqui produzir.

Executivos – presiden-
tes, diretores e gerentes 
– alocavam grande parte 
do seu tempo às tratati-
vas com o Governo Fe-
deral. Tempos de Conep/
CIP, Cacex, CPA, CDI… 
Por 30 anos, enterrou-se 
a incipiente busca pelos 
ganhos de produtividade 
(exceto os salários acima 
dos dissídios coletivos, 
quase tudo era repassa-
do a preços), o ambiente 
propício à inovação, o 
engajamento para elimi-
nação de desperdícios, 
e elegeu-se a reserva de 
mercado aos que aqui 
produziam, os campeões 
da época, e daí não alcan-
çamos a competitividade.

A generalização pró 
e contra, sempre, é um 
grave pecado, Adalber-
to. Nem para lá nem 
para cá. Mas mais para 
o alvo, porque antes de 
qualquer tomada de de-
cisão, é importante que 
se aprimorem e demo-
cratizem os instrumentos 
de diagnóstico das reais 
necessidades da clientela, 
os munícipes de agora e 
do futuro, assim como o 

equacionamento eficaz 
dos problemas detecta-
dos e dos que estão por 
vir, aqui e afora. É fácil, 
é simples. Os consulto-
res adotam instrumentos 
para tal.

Assim, ao identificar, 
analisar (olhando além 
do umbigo) e interpre-
tar, efetivamente, o real 
problema, teremos aí 
mais da metade da solu-
ção, do que queremos, e, 
pelo contrário, não sendo 
assim, corre-se o risco 
de se resolver bem… a 
questão errada. A opção 
pelo transporte indivi-
dual está aí para mostrar 
como escangalhar cida-
des. A colossal proteção 
à indústria é a madrasta 
do desapego à inovação, 
à dependência às commo-
dities, com todos os per-
calços e os solavancos. 
Aliás, por onde andam 
as grandes e protegidas 
empresas de outrora? As 
melhores?

O problema real, meu 
caro, é que melhorou pela 
democratização – mais 
atores, menos censura 
– mas é um processo e 
ainda não disseminamos 
a gestão profissional nem 
se caça excelência As or-
ganizações, no mais das 
vezes, funcionam tão mal 
quanto os clubes, em es-
pecial os de futebol, os 
sociais, os condomínios, 
entidades profissionais, 
estatais loteadas, gover-
nos…

Contudo, creio, fir-
memente, que algumas 
atividades – prevenção à 
saúde, educação, indução 
à pesquisa, à inovação – 
devam sim estar em mãos 
públicas e tudo mais nas 
nossas, dos particulares, 
e que o empreendedoris-
mo, que poucos adotaram 
nos anos 70/80, hoje é a 
única saída para o decli-
ve acentuado e continuo 
do emprego, e deve ser 
incentivado tal e qual fo-
ram muitas organizações 
quando do pacto.

Obs. Ia telefonar antes 
para conversarmos, mas 
fiquei dois dias incomu-
nicável – sem telefone e 
internet. É a gestão, ami-
go!

  Luiz Aff onso 
Romano

Consultor organizacional 
e de pessoas e 

CEO do Laboratório 
da Consultoria.

Soluções 
disruptivas dão 
espaço neste 
momento para 
mais simples e 
imediatas

O estratégico não 
pode sucumbir 
meramente 
aos interesses 
pontuais e 
comerciais

Lawrence da Arábia e a Cedae É a gestão, amigo!

Covid-19 vai acelerar projetos de inovação
Com os estragos causa-

dos na economia global pelo 
tsunami da Covid-19, o mo-
mento é de contabilizar as 
avarias nos cascos das fi nan-
ças das empresas e buscar 
alternativas de curto prazo 
para repor parte das perdas 
sofridas nesse período de 
turbulência.

Este movimento parece 
sugerir, em um primeiro 
momento, que projetos de 
inovação fiquem de lado 
em função de preocupa-
ções mais urgentes a tratar 
por enquanto. Mas, na 
prática, o que está ocor-
rendo é uma aceleração 
da tomada de decisão em 
favor de novas soluções 
que possam gerar receitas 
adicionais como uma for-
ma de equilibrar as perdas 

ocorridas durante o mo-
mento da crise.

Nota-se, portanto, um 
movimento de seleção mais 
racional e menos glam-
ourizado na escolha de pro-
jetos a serem implemen-
tados. Dentro desse novo 
cenário, ganham protagonis-

mo projetos de novos produ-
tos, serviços ou negócios em 
fases de validação do con-
ceito principal e execução de 
modelos já validados.

Somente a Play Capital, 
consultoria de inovação e 
venture builder, foi procu-
rada por diversas empresas 
dispostas a acelerar a opera-
ção de alguns projetos em 
fase de validação e execução 
que estavam engavetados já 
há algum tempo.

A maioria das soluções 
vêm da indústria varejista e 
alimentícia com o objetivo 
de diminuir os gargalos de 
logística e atendimento ao 
consumidor no canal de e-
commerce, causados pela 
grande procura das pessoas 
no curto prazo em função da 
quarentena.

Essa tendência tem to-
das as condições para con-
tinuar forte nos próximos 
meses. Soluções com pro-
fundo grau de disrupção, 
mas que ainda precisam 
de algum tempo de refi na-
mento, darão espaço neste 
momento para as inovações 
mais simples e imediatas 
que resolvam problemas 
momentâneos e que pos-
sam gerar receita às corpo-
rações no curto prazo.

Em suma, o que as empre-
sas vão precisar nos próxi-
mos meses é de uma capaci-
dade prática de tirar projetos 
do papel e fazer com que tra-
gam resultados comerciais o 
quanto antes.

  Marcelo Nicolau
Sócio-diretor da Play Capital.

Sem analisar 
caso a caso, 
corre-se o risco 
de se resolver 
bem a questão 
errada
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Precarizar trabalho  
prejudica economia

O ministro Paulo Guedes disse, com todas as palavras, 
que vai acabar com todos os direitos trabalhistas após a 
crise detonada pela pandemia. Falou isto em videocon-
ferência com pesos-pesados do comércio. Felizmente, o 
Senado decidiu colocar uma trava nesse desejo, ao de-
ixar de votar a MP que cria a Carteira Verde e Amarela, 
que pretendia acabar com o 13º, o adicional de férias e a 
multa em caso de dispensa injustificada. (Se não muda-
rem até segunda-feira, pois o fim de semana é propício 
a pressões, os senadores enterram a MP nesta segunda)

O desenrolar da crise econômica em meio à pandemia 
deixou nítido que o emprego precário e o trabalho infor-
mal deixam não só os trabalhadores mais vulneráveis, mas 
agravam os problemas na economia. Estudos mostram a 
baixa produtividade, pouco acesso a serviços bancários e 
até mesmo documentos irregulares – o que tem dificulta-
do, noves fora a mínima vontade demonstrada pelo Minis-
tério da Economia, a distribuição da renda mínima.

Pesquisas já demonstraram que, com as necessidades 
básicas – casa, educação, saúde e alimentação – atendi-
das, o trabalhador rende mais. Em uma economia capi-
talista, isso significa mais lucro. Até o Financial Times 
assume que após o coronavírus será necessário reduzir as 
desigualdades. Remar contra a maré é pretender atrasar o 
país – e arriscar ser jogado fora do barco.

Seguros, automóveis e Covid-19
O seguro de automóvel é o principal ramo comercial-

izado pelos corretores, representando aproximadamente 
60% da sua receita. A queda na venda ameaça direta-
mente os profissionais. O consultor Francisco Galiza, da 
Rating de Seguros, fez uma projeção das vendas.

Em março, a queda foi de 20%, quando comparado ao 
mesmo mês do ano anterior, tanto na produção quanto no 
licenciamento de veículos. “Porém, esse foi um número 
extraordinário e não deve se repetir ao longo do ano. 
Tudo sinaliza que o cenário epidemiológico esteja me-
nos crítico daqui a quatro ou cinco meses. Se consider-
armos uma queda de 10% a 15% no ano, chegaremos a 
um patamar de 2,5 milhões de unidades por ano ao final 
de 2020”, calcula.

“Se confirmado, esse valor de 2,5 milhões ao ano rep-
resenta uma retração, mas seria, pelo menos, melhor do 
que o mínimo conseguido no final de 2016. Ou seja, em 
2020, o setor já teria passado por algo pior, se compara-
do com 2016. Enfim, não deixa de ser algum consolo”, 
acena Galiza.

União
A Cooperativa Maravilha, que reúne costureiros e 

costureiras da Região Portuária do Rio de Janeiro, mobi-
lizou integrantes para produzir máscaras, em casa, a fim 
de ampliar o uso pela comunidade e reduzir o contágio 
pelo coronavírus. Com o comércio fechado, explicam 
que estão com dificuldades em obter material para con-
feccionar e aceitam doações.

Gol
O treinador e ex-craque Zico se juntou a diversas per-

sonalidades no time solidário da Legião da Boa Vontade 
(LBV) em apoio às ações da instituição para ajudar a 
conter o avanço do coronavírus. O ex-jogador de fute-
bol convidou todos a participar dessa mobilização social: 
“Aqueles que tiverem oportunidade e desejarem ajudar 
os necessitados, que procurem a LBV. Conheço muito 
bem o trabalho que eles fazem. Já fiz diversas ações 
com eles. Gente da maior seriedade e sempre ajudando o 
próximo. Um grande abraço para todos! Tudo de bom, e 
vamos ficar em casa”, destacou.

Bola de cristal embaçada
“Não é que certos analistas não prevejam o futuro. O 

que eles ainda não enxergam é o passado”. A frase é do 
cardiologista Michel Batlouni, citado por Joelmir Beting 
em antiga coluna.

Fixação
Bolsonaro nomeou um oncologista para o Ministério 

da Saúde. Anteriormente, para cuidar da facada em 2018, 
foi igualmente convocado um oncologista.

Rápidas
“O STF e a Medida Provisória 936” é o tema da live 

no Instagram que o Instituto dos Advogados Brasileiros 
(IAB) fará nesta segunda-feira, às 16h, no perfil @iabna-
cional. O presidente da Comissão de Direito do Trabalho 
do IAB, Daniel Apolônio Vieira, e o advogado e procu-
rador do Estado aposentado Victor Farjalla debaterão 
a medida que prevê redução de salários e da jornada de 
trabalho por meio de acordos individuais *** “Fusões e 
Aquisições: Como Comprar e Vender Empresas”, semi-
nário online dia 22, das 9h às 10h30, no Ibef-Rio, com 
Paulo Valente, sócio-diretor da ProFit. Informações em 
agenda.ibefrio.org.br

Luziânia - Niquelândia Transmissora S.A.
CNPJ:14.863.121/0001-71

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convidam-se os senhores acionistas da Luziânia Niquelândia Transmissora 
S.A. a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a realizar-se na sede 
social da Companhia, à Avenida Presidente Vargas, 955, 11º andar, sala 1101 
(parte), Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no dia 27 de abril de 
2020, às 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Substituição de um membro do Conselho de Administração indicado pela 
acionista State Grid Brazil Holding. Ramon Sade Haddad - Conselheiro.

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA.
CNPJ 15.826.055/0001-22 - NIRE 33.300.303.367

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Fi-
cam convocados os Senhores acionistas da APOLO HIGIENE E BELE-
ZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA, (“Companhia”) para se 
reunirem no dia  18 de maio de 2020, às 13:00 horas, na Av. Almirante 
Barroso, 91 - Sala 1008, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos ad-
ministradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar 
sobre a destinação do resultado do referido exercício; e (iii) deliberar so-
bre a composição e remuneração da administração da Companhia. Infor-
mações Gerais: Poderão tomar parte na Assembleia Geral as pessoas 
que comprovarem a sua condição de acionistas, mediante prova de titu-
laridade das ações. Os instrumentos de mandato com poderes especiais 
para representação na Assembléia a que se refere este Edital deverão 
ser depositados na sede da Companhia, no endereço acima indicado, 
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da 
referida Assembléia Geral. Rio de Janeiro, 16 de abril de 2020. Nyedja 
Nara Cunha Rego Lanna - Diretor.

Senado retira Contrato Verde e Amarelo
A previsão é 
que a Medida 
Provisória 905 
caduque

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-
AP), decidiu retirar da pauta 
da sessão deliberativa desta 
sexta-feira a Medida Provi-
sória (MP) 905/2019, conhe-
cida como MP do Contrato 
Verde e Amarelo. Apesar da 
insistência de líderes gover-
nistas no Senado em votar 
a matéria, a maioria (MDB, 
Rede, PDT, PSD, PSDB, 
Podemos, Pros e Cidadania) 
foi contrária à deliberação 
nesta sexta-feira. O texto foi 
proposto pelo governo em 
dezembro para desonerar a 
folha de salários e, com isso, 

estimular a contratação de 
jovens entre 18 e 29 anos 
que nunca tiveram emprego 
formal.

O texto foi aprovado pelo 
plenário da Câmara dos De-
putados na madrugada de 
quarta-feira (15) e precisa 
ser analisado pelo Senado 
antes do dia 20 para não 
perder a validade. Segundo 
vários senadores, a MP tam-
bém traz dispositivos consi-
derados polêmicos classifi-
cados como uma espécie de 
“minirreforma trabalhista”.

Depois de ouvir os líderes 
e de engrossar o coro contra 
a conduta do colega Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), que fre-
quentemente envia medidas 
provisórias ao Senado às 
vésperas de perder a valida-
de, Davi Alcolumbre decidiu 
que a matéria só será incluí-
da na pauta da sessão desta 
segunda-feira (20) se até lá 
os líderes construírem junto 

com a Câmara um consenso 
para isso. Pela complexida-
de da matéria, a previsão é a 
MP caduque.

Durante a sessão, Alco-
lumbre lembrou que um dos 
acordos fracassados tentou 
fatiar a MP para encaminhar 
à sanção apenas o que fos-
se consenso entre Senado e 
Câmara. A relatoria seria do 
líder do PT no Senado, Ro-
gério Carvalho (SE), que fa-
ria alterações e devolveria a 
MP aos deputados federais. 
A estratégia, ressaltou, não 
foi aceita por Rodrigo Maia

Durante toda a sessão os 
senadores também lamen-
taram a demissão de Luiz 
Henrique Mandetta do Mi-
nistério da Saúde. Para a 
presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
na Casa, senadora Simone 
Tebet (PSDB-MS), a falta de 
consenso também foi uma 
reação da Casa às recentes 

declarações do presidente 
Jair Bolsonaro contra o pre-
sidente da Câmara.

Simone Tebet disse que 
não é possível “tapar o sol 
com a peneira”. “A fala on-
tem, infeliz, do presidente da 
República, expôs todos nós 
e expôs de forma indevida, 
o Congresso Nacional como 
um todo, merece um pedido 
de desculpas, neste momen-
to em que estamos fazendo 
um esforço para a aprovar 
medidas importantes para o 
país”, disse.

Para a senadora, a MP 
estava caminhando muito 
bem, mas “de repente por 
conta dessa situação, é natu-
ral, houve uma reação e jus-
tamente no momento mais 
inoportuno, porque estamos 
na ponta de vencer, de ca-
ducar a medida provisória”. 
Simone Tebet espera que até 
segunda-feira essas questões 
estejam resolvidas.

Petrobras diz que não fará demissões em massa
O presidente da Petro-

bras, Roberto Castello Bran-
co, afirmou nesta sexta-feira 
que a estatal não planeja fa-
zer demissões em massa em 
meio à crise do coronavírus, 
que afetou a demanda e os 
preços no setor de petróleo. 
O executivo e diretores da 
estatal concederam entre-
vista coletiva por videocon-
ferência para comentar as 
medidas tomadas durante a 
pandemia de coronavírus.

“A Petrobras não está de-
mitindo, não tem planos de 
fazer demissões em massa 
e isso nunca esteve sob con-
sideração”, disse Castello 
Branco. “Quanto aos tercei-
rizados, eles não são empre-
gados da Petrobras. Eles não 
têm contrato [com a Petro-
bras]. São das empresas for-
necedoras de mão de obra, 
então essa pergunta tem que 
ser endereçada a essas em-
presas, e não à Petrobras.

A estatal informou que 
tem 160 casos confirmados 
de coronavírus, sendo me-
tade deles de empregados e 
a outra metade de trabalha-
dores terceirizados. Duas 
plataformas afretadas estão 
com a produção parada neste 
momento devido ao vírus: a 
FPSO Cidade de Santos, que 
deve retomar a produção no 
fim de semana, e a FPSO 
Capixaba, que ainda deve 
ficar parada por cerca de 10 

dias.
O diretor executivo de re-

lacionamento institucional, 
Roberto Ardenghy, afirmou 
que a empresa aplica proto-
colos rígidos discutidos com 
a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) e 
as autoridades, e está estu-
dando a possibilidade de re-
alizar testes de coronavírus 
em trabalhadores próprios e 
terceirizados antes do em-
barque offshore.

Petrobras paralisa parte de construção de gasoduto e do Comperj
A Petrobras decidiu pa-

ralisar temporariamente 
parte da construção do 
gasoduto Rota 3 e da uni-
dade de processamento de 
gás do Complexo Petro-
químico do Rio de Janei-
ro (Comperj). A medida 
foi tomada para atender a 

um ofício da prefeitura de 
Itaboraí, onde fica o Com-
perj, que solicita a inter-
rupção do 70% das ativi-
dades do empreendimento. 
A empresa mantém cerca 
de 30% do contingente nas 
obras. Com isso, foi possí-
vel afastar temporariamen-

te da construção cerca de 4 
mil trabalhadores.

A empresa informou que 
o cronograma das obras terá 
de ser reavaliado. O proje-
to do gasoduto, chamado 
de Rota 3, visa a criar mais 
uma rota de escoamento do 
gás natural produzido na ca-

mada pré-sal, ligando o pólo 
de gás da Bacia de Santos à 
Unidade de Processamento 
de Gás Natural (UPGN), 
que também teve as obras 
afetadas e que poderá pro-
cessar até 21 milhões de 
metros cúbicos do produto 
por dia. 

Tesouro desembolsou quase R$ 51 bi em combate ao coronavírus
Dos R$ 226,79 bilhões 

de créditos extraordiná-
rios aprovados para o en-
frentamento à covid-19, 
o governo federal liberou 
R$ 50,78 bilhões, ou seja, 
22,3% do total. Os números 
que constam da ferramenta 
Monitoramento dos Gas-
tos da União com Combate 
à Covid-19, lançada pelo 
Tesouro Nacional, site que 
será atualizado diariamen-
te com informações sobre 

as despesas pagas até o dia 
anterior.

Até agora, os maiores 
valores foram destinados 
ao pagamento do auxílio 
emergencial, que consumiu 
R$ 27,04 bilhões do orça-
mento programado de R$ 
98,2 bilhões. Em segundo 
lugar, vem a complemen-
tação do Tesouro Nacional 
para a linha de crédito que 
financiará o pagamento de 
salários a pequenas e mé-

dias empresas, no total de 
R$ 17 bilhões de um crédi-
to extraordinário de R$ 34 
bilhões.

O governo gastou ainda 
R$ 5,7 bilhões para despe-
sas adicionais do Ministério 
da Saúde e das demais pas-
tas, de um total de R$ 26,95 
bilhões previstos, e R$ 1,03 
bilhão em ajudas aos estados 
e ao Distrito Federal, de um 
valor programado de R$ 16 
bilhões para recompor os 

repasses dos Fundos de Par-
ticipação dos Estados e dos 
Municípios.

A nova ferramenta per-
mitirá o acompanhamento 
das despesas previstas nos 
programas anunciados para 
enfrentar a pandemia. Além 
do valor global dos gastos, o 
cidadão poderá verificar os 
desembolsos em cada pro-
grama, comparando com a 
verba reservada pelo crédito 
extraordinário.

Popularidade de Trump continua em queda nos EUA
A empresa de análise e 

consultoria norte-americana 
Gallup publicou uma pesqui-
sa cujos resultados afirmam 
que a aprovação do presi-
dente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, caiu 6 pon-
tos percentuais em relação 
ao mês anterior. A pesquisa 
mostrou que 43% dos norte-

americanos aprovam Trump, 
menos dos 49% que ele regis-
trou em uma pesquisa seme-
lhante realizada em março.

Esse revés faz parte do 
tratamento de Trump da atu-
al crise econômica e de saú-
de no mundo e nos Estados 
Unidos, epicentro da pande-
mia por várias semanas. “A 

atual crise econômica e de 
saúde é, sem dúvida, o maior 
desafio para sua presidência 
até agora e pode compro-
meter sua posição no último 
ano de seu primeiro manda-
to, enquanto busca a reelei-
ção”, dizia o relatório.

A aprovação do presiden-
te dos EUA caiu 6 pontos 

percentuais entre os demo-
cratas, situando-se em 7%. 
Enquanto entre os indepen-
dentes, a regressão foi de 
4%, uma vez que 39% des-
sa categoria aprovou. Entre 
os republicanos, o índice de 
aprovação da administração 
de Trump permaneceu está-
vel, da ordem de 93%.
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Escolha informação de verdade

Analogias entre  
Covid-19, Filoxera e os 
inimigos invisíveis

Seguimos com o tema do coronavírus, já que todos es-
tão de algum modo atravessados pela pandemia, em sua 
severidade e rápida difusão mundial. A sociedade global 
rapidamente espalha produtos, informação, modas, perso-
nagens, experiências, mas também doenças, boatos, pato-
logias e preconceitos.

Se fizermos uma analogia entre uvas e pessoas, a Co-
vid-19 nos remete a um fenômeno importante na história 
do vinho: a praga da Filoxera, uma doença que acometeu 
vinhedos do mundo inteiro nas últimas décadas do século 
XIX, provocando muitos prejuízos ao setor vitivinícola. A 
Phylloxera vastatrix é um pulgão minúsculo (quase invi-
sível a olho nu) que depende das uvas para estabelecer seu 
ciclo de reprodução, podendo se manifestar sob formas 
galícolas (pelos galhos), radícolas (raízes) e aladas.

As Vitis viniferas são especialmente sensíveis às mani-
festações radícolas (fase adulta), cujos insetos sugam as 
raízes em milhares de pontos, causando rachaduras e de-
terioração da planta. Descobriu-se que ela veio à tona por-
que famílias de uvas norte-americanas eram portadoras 
resistentes às ações do inseto e o transmitiram às nobres 
uvas viníferas quando plantadas em território europeu.

A praga se espalhou pouco a pouco por diferentes paí-
ses e só depois de alguns anos é que o problema foi con-
tornado pela enxertia de ramos de Vitis viniferas em raízes 
de uvas americanas, método denominado “cavalo”. Antes 
disso, muito se especulou a respeito da origem do pro-
blema, além da tentativa de uso de métodos de combate 
ortodoxos e inusitados. A primeira identificação da Filo-
xera ocorreu na Europa em 1863 e, a partir desta década, 
ela começou sua infestação na França, Portugal, Suíça, 
Ilha da Madeira, Califórnia, Alemanha, Áustria, Espanha, 
Itália e, no final do século XIX, ela já havia atingido paí-
ses da África, América do Sul, Ásia e Oceania. Até que se 
prove o contrário, só o Chile – que conta com um perfil 
geográfico que ajuda na imunização do seu território con-
tra pragas agrícolas – teria resistido à sua ação, além de 
regiões com solos arenosos, como Colares, em Portugal, 
bem como alguns vinhedos com terrenos vulcânicos da 
Sicília.

A praga da Phyloxera vastatrix é um marco na histó-
ria do vinho (que já convive com doenças significativas), 
pelo estrago que fez e pela rápida proliferação do inseto, 
sem dar tempo para reações num período em que a vitivi-
nicultura estava próspera e tinha enorme peso econômico 
para alguns países. Vinhedos devastados por um inimi-
go desconhecido comprometeram a produção de muitos 
anos, inibiram o mercado de vinhos de qualidade e abri-
ram campo para falsificações. O mundo do vinho custou 
a se recuperar do evento, e algumas variedades de uva 
simplesmente desapareceram do mapa.

Qualquer semelhança com o coronavírus é mera coin-
cidência, mas faz parte dos riscos aos quais todo o ecos-
sistema está exposto. A Covid-19 acomete e, infelizmen-
te, mata um crescente número de pessoas, além de causar 
danos de toda ordem, não apenas à saúde, mas nas esferas 
psicossociais, políticas, econômicas, entre outros. Os pre-
juízos são imediatos e a prazos que só o tempo nos dirá. 
Não é uma Filoxera, mas também vem atingindo o merca-
do de vinhos indiretamente.

Pesquisei informações, notícias de várias regiões pro-
dutoras e consumidoras de vinhos para saber o impacto 
das circunstâncias nas quais nos encontramos hoje em de-
corrência da pandemia. No processo de produção, a pan-
demia ocorre em períodos distintos para os hemisférios 
norte e sul. No hemisfério norte, onde se encontram os 
vinhedos europeus, a pandemia provocou um isolamento 
social já nas primeiras semanas de março e pelo que tudo 
indica deve avançar até maio. Nesses períodos, passado o 
rigor do inverno, o sol começa a aparecer de forma mais 
significativa, impulsionando a atividade vegetativa das 
videiras, que começa pela brotação (março/abril) e se-
gue com a floração (maio/junho) que vai dar origem aos 
frutos. Enquanto isso, dentro das vinícolas os vinhos de 
outras safras estão sendo preparados ou prontos para a co-
mercialização. O trabalho continua sendo realizado, mas, 
diante das restrições do momento, há uma sobrecarga para 
alguns e maior demanda de mecanização do processo.

Já no hemisfério sul, a pandemia atingiu em cheio o 
período de colheitas e o início das atividades produti-
vas das vinícolas, a exemplo do que relatei do Uruguai 
nos dois últimos artigos. A necessidade de isolamento 
social restringe o uso da mão de obra temporária para 
grandes produções, muitas vezes demandada para que a 
colheita seja realizada no melhor momento e de forma 
rápida.

A tensão se dá especialmente na comercialização, li-
mitada pela dificuldade de transporte dos vinhos, seja 
das vinícolas para os fornecedores, seja deles para os 
consumidores. O varejo da hospitalidade (restaurantes, 
bares, hotéis), que reúne importantes clientes dos for-
necedores de vinhos, encontra-se de portas fechadas. 
Distribuidores que não trabalham diretamente com con-
sumidores finais se encontram com poucos clientes e 
devem buscar alternativas. A comunicação digital e o e-
commerce nunca estiveram tão valorizados – quem não 
praticava é obrigado a fazê-lo, mas enfrenta barreiras no 
próprio poder de compra dos consumidores, apartados 
de suas fontes de rendas. Isso sem contar a necessidade 
de repassar a desvalorização do real em relação ao dólar, 
moeda que normalmente regula o comércio dos vinhos 
importados.

A Covid-19 se tornará um fantasma do passado, assim 
como a praga da Filoxera foi para a vitivinicultura, que 
hoje já se previne da doença. Apesar dos pesares, preci-
samos ficar em casa para nos mantermos vivos e aptos a 
contar essa história.

Participe das aulas online com degustação, ministradas 
por Míriam Aguiar no período da quarentena: Instagram: 
@miriamaguiar.vinhos / email: maguiarvinhos@gmail.
com

CIMA EMPREENDIMENTOS DO BRASIL S.A.
CNPJ/ME n° 06.351.076/0001-48 - NIRE 33.3.0028724-8

AGE em 14/04/20
Data, Hora e Local: Realizada 14/04/020, às 9h, na sede da Cia., na Av. 
Afrânio de Melo Franco, 290, salas 102, 103 e 104, Leblon/RJ. Convocação
e Presenças: independente de convocação, pelo comparecimento de acio-
nistas representando a totalidade do capital social da Cia., nos termos do § 
único do Art. 18 do Estatuto Social da Cia.. Composição da Mesa: Claudia da 
Rosa Cortes de Lacerda - Presidente; e Frederico da Cunha Villa - Secretário. 
Ordem do Dia: Nos termos do Art. 16 do Estatuto Social da Cia., exame, 
discussão e votação das seguintes matérias: (i) no âmbito de uma operação 
de captação pela BR Malls Participações S.A. (“Emitente”) a ser formaliza-
da por meio de emissão de cédula(s) de crédito bancário, no montante total 
de R$400.000.000,00 (“CCB” e “Operação”, respectivamente), a aprovação
de cessão fiduciária de sobejo (“Cessão Fiduciária de Sobejo”) na hipótese 
de eventual excussão do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de 
Imóvel em Garantia” celebrado entre a Cia. e a CIBRASEC – Cia. Brasileira 
de Securitização (“Securitizadora”), datado de 17/02/12 (“Contrato de Aliena-
ção Fiduciária de Imóvel”), em que a Cia. constituiu alienação fiduciária sobre 
as unidades autônomas (lojas) do empreendimento comercial situado na Av. 
Maracanã, 987, Tijuca/RJ, objeto da matrícula nº 58.935, do 10º Cartório do 
Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro (“Shopping Tijuca” ou “Imó-
vel”) para garantir (a) as obrigações de pagamento assumidas pela Emitente 
perante a Cia. nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Locação 
de Bem Imóvel para Fins Não Residenciais e Outras Avenças, celebrado entre 
a Cia., na qualidade de locadora, e a Emitente, na qualidade de locatária,  em 
21/01/11 (“Contrato de Locação Complementar”), e (b) todas as obrigações as-
sumidas pela Cia. e a Emitente nos termos do Instrumento Particular de Con-
trato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, celebrado entre a 
Cia., na qualidade de cedente, a Securitizadora, na qualidade de cessionária, 
e a Emitente, na qualidade de garantidora, em 21/02/11, conforme alterado de 
tempos em tempos (“Contrato de Cessão” e, sendo as obrigações dos itens (a) 
e (b) acima, “Obrigações Garantidas pela Alienação Fiduciária do Imóvel”, res-
pectivamente); (ii) a autorização para que a Diretoria e demais representantes 
da Cia. pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para 
a formalização da Cessão Fiduciária de Sobejo, objeto da deliberação do item
(i) acima; e (iii) a ratificação de todos os atos relativos à Cessão Fiduciária 
de Sobejo que tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria e demais 
representantes da Cia.. Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias 
constantes da Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, nos termos dos Arts. 16 e 20 do Estatuto Social da Cia.: 1)
A aprovação da formalização da Cessão Fiduciária de Sobejo em garantia das 
obrigações da Emitente na CCB, com as seguintes principais características e 
condições: (i) o produto de uma eventual excussão do Contrato de Alienação 
Fiduciária do Imóvel ou eventual indenização advindos do Imóvel, incluindo, 
mas não se limitando, a indenização oriunda de seguro ou de desapropriação 
do Imóvel pode ser superior ao valor necessário para a integral e plena qui-
tação das Obrigações Garantidas pela Alienação Fiduciária do Imóvel, nos 
termos contratualmente previstos, sendo que o montante correspondente à 
diferença entre (a) o valor líquido recebido, em agregado, pela Securitizadora, 
como resultado da excussão da Alienação Fiduciária do Imóvel; e (b) o valor 
necessário para a integral e plena quitação das Obrigações Garantidas pela 
Alienação Fiduciária do Imóvel, será doravante referido como “Valor Residual 
da Alienação Fiduciária do Imóvel”; e nos termos previstos no Contrato de Alie-
nação Fiduciária do Imóvel e na Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997 (“Lei
9.514/97”), desde que as Obrigações Garantidas pela Alienação Fiduciária do 
Imóvel sejam integralmente quitadas, o Valor Residual da Alienação Fiduciária 
do Imóvel deverá ser restituído à Companhia, constituindo, portanto um crédito 
da Companhia contra a Securitizadora, nos termos descritos no Contrato de 
Alienação Fiduciária do Imóvel, ao qual à Companhia irá renunciar em favor 
do Banco Bradesco S.A. (“Credor”) no âmbito da Operação, com o propósito 
exclusivo de a ele ceder tais direitos em garantia; (ii) como forma de garantir 
o fiel e integral cumprimento das demais obrigações assumidas pela Emitente 
no âmbito da CCB, que não as Obrigações Garantidas pela Alienação Fiduciá-
ria do Imóvel, a Companhia irá ceder fiduciariamente, em favor do Credor, em 
caráter irrevogável e irretratável, o Valor Residual da Alienação Fiduciária do 
Imóvel; (iii) a Cessão Fiduciária de Sobejo será formalizada por meio da cele-
bração de instrumento particular de cessão fiduciária de direitos creditórios em 
garantia, entre a Companhia, a Emitente e o Credor, no qual irão constar os 
termos e condições para constituição e vigência da Cessão Fiduciária de So-
bejo (“Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em 
Garantia e Outras Avenças”), incluindo outorga de procuração para excussão 
da Cessão Fiduciária do Sobejo; e (iv) a garantia prevista neste item (1) de-
verá ser constituída pela Emitente e a Companhia no prazo de até 120 (cento 
e vinte) dias a contar a assinatura da CCB, mediante o registro nos Cartórios 
de Títulos e Documentos. 1.1. A(s) CCB(s) garantidas pela Cessão Fiduciária 
do Sobejo possuem as seguintes principais características e condições: (i)
emissão e formalização de CCB(s), no montante total de R$400.000.000,00 
(quatrocentos milhões de reais), sendo o principal devido em uma única par-
cela no prazo de 2 (dois) anos e  remuneração devida semestralmente; (ii)
a(s) CCB(s) serão remuneradas à taxa DI, acrescido de sobretaxa de 3,10% 
ao ano; (iii) os recursos da(s) CCB(s) serão utilizados para reforço de caixa 
da Emitente.. 2) A outorga de autorização para a Diretoria, direta ou indire-
tamente por meio de seus procuradores, em nome da Cia.: (i) contratar os 
prestadores de serviços, tais como assessor legal ou qualquer outro prestador 
de serviço no âmbito da Cessão Fiduciária de Sobejo; (ii) negociar e definir 
todos os termos e condições específicos da Cessão Fiduciária de Sobejo que 
não foram objeto de aprovação desta AGE, incluindo, mas não se limitando, 
às obrigações da Companhia; (iii) negociar e celebrar todos os documentos, 
incluindo, mas não se limitando o Instrumento Particular de Cessão Fiduciária 
de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças, contrato com os demais 
prestadores de serviços, bem como outros contratos, instrumentos, formulá-
rios e/ou aditamentos; e (iv) praticar todos os atos necessários à formalização 
da Cessão Fiduciária de Sobejo. 3) A ratificação de todos os atos relativos à 
Cessão Fiduciária de Sobejo que tenham sido praticados até a presente data 
pela Diretoria e demais representantes da Cia.. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi oferecida a palavra para quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém o fez, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada esta ata, 
a qual foi lida, achada conforme e aprovada pelos presentes. RJ, 15/04/20. 
Mesa: Claudia da Rosa Cortes de Lacerda - Presidente; Frederico da Cunha 
Villa - Secretário. Acionistas: BR Malls Participações S.A., BR Malls Adminis-
tração e Comercialização 01 Ltda.

Covid em ação: Festival de Montreaux  
é cancelado e Cannes é dúvida 
Eventos culturais, 
na França, foram 
cancelados 
por causa da 
pandemia.

Depois do presidente da 
França, Emmanuel Macron 
anunciar a extensão da qua-
rentena até 11 de maio e a 
suspensão de todos os prin-
cipais eventos públicos até 
meados de julho, o Mon-
treux Jazz Festival foi can-
celado.

O cancelamento é inédito 
desde o lançamento do festi-
val suíço de verão em 1967, 
disseram os organizadores 
nesta sexta-feira.

Como o governo está 
mantendo a maioria das me-
didas de higiene e distancia-
mento social por enquanto, é 
impossível considerar a rea-
lização de um evento em tal 
escala, afirmou um comuni-
cado. O festival de duas se-
manas ao longo do lago de 
Genebra atrai quase 250 mil 
pessoas.

“A programação planeja-
da para este verão será par-

cialmente transferida para o 
festival do próximo ano, que 
acontecerá de 2 a 17 de julho 
de 2021”, acrescentou.

Lionel Richie e Lenny 
Kravitz estavam entre os ar-
tistas a se apresentar neste 
ano, indicou o comunicado.

A programação eclética 
do ano passado contou com 
Elton John, Sting, Janet Ja-
ckson, Chick Corea e o vo-
calista do Radiohead, Thom 
Yorke.

O festival se junta a uma 
longa lista de eventos cul-
turais que foram cancela-
dos ou adiados por causa de 
bloqueios e medidas para 
impedir a disseminação do 
novo coronavírus, incluindo 
shows, festivais e feiras de 
livros.

Cannes é dúvida

A realização do Festival 
de Cannes de 2020, que já 
havia sido adiado para o fi-
nal de junho e no início de 
julho, é dúvida. Por enquan-
to, segundo os organizado-
res não pode ser realizada 
no período que estava pro-
gramado. “Não sabemos o 
que acontecerá no segundo 
semestre e se será possível 
organizar importantes even-
tos cinematográficos nova-

mente, incluindo o Festival 
de Cannes de 2020”, disse 
o delegado geral do evento, 
Thierry Frémaux.

Entretanto, os organiza-
dores do festival já anun-
ciaram que seu mercado de 
filmes será realizado online, 
via web. O objetivo, segun-
do a organização, é apoiar a 
sétima arte nessa época de 
pandemia. “Nestes tempos 
difíceis para todo o plane-
ta e dadas as perspectivas 

frágeis para o mundo do ci-
nema, nosso objetivo não é 
deixar o campo”, afirmou a 
organização em comunica-
do.

Importante frisar que a 
França tem, até o momento, 
cerca de 150 mil casos de in-
fecção por coronavírus e cer-
ca de 20 mil mortes pelo ví-
rus, segundo o relatório que 
é constantemente atualizado 
pela Universidade Johns Ho-
pkins.

Varejo caiu 35,4% na 
última semana de março, 
se comparada à anterior

As vendas totais do va-
rejo moderno no Brasil caí-
ram 35,4% na última sema-
na de março (23 a 29), em 
comparação com a anterior, 
após um período de maiores 
compras de abastecimento 
por conta da pandemia da 
Covid-19. O levantamento 
realizado pela Nielsen Bra-
sil engloba os resultados de 
Autosserviço, Farma e Cash 
& Carry.

Os recuos mais repre-
sentativos foram nas cestas 
de commodities (-48,3%), 
higiene & beleza (-47,6%) 
e limpeza (-46,5%). Na se-
mana anterior, esses merca-
dos haviam impulsionado as 
vendas do varejo no Brasil 
até a terceira semana do mês.

“A desaceleração tradi-
cional da semana acabou 
potencializada pelo fato de 
o consumidor ter feito seu 
abastecimento para lidar 
com o período de restrição 
imposta pela Covid-19”, 
afirmou a gerente de Atendi-
mento ao Varejo da Nielsen 
Brasil, Fernanda Vilhena.

O levantamento, que mos-
tra as vendas de aproximada-
mente 150 varejistas de todo 
país, destaca que produtos 
como arroz, feijão e leite, 
ao contrário da semana ante-
rior, responderam pelas pio-
res performances na cesta de 

commodities, com variações 
negativas de -57%, -53,3% e 
-42%, respectivamente.

Na cesta de higiene & 
beleza, os maiores recuos 
foram registrados em papel 
higiênico (-63,6%), creme 
dental (-54,7%) e sabonete 
(-53,1%).

Em limpeza, as quedas 
mais significativas foram 
em álcool (-61%), sabão lí-
quido (-55,2%) e amaciante 
(-49,3%).

Única cesta com desem-
penho positivo na semana, 
os produtos sazonais respon-
deram por 25,9% de cres-
cimento nas vendas sobre a 
terceira semana de março, 
com alta de 73,5% nas com-
pras de ovos de Páscoa.

O estudo mostra também 
que outros itens, relacionado 
a esse momento de adapta-
ção ao isolamento social, 
tiveram boas performances: 
impressoras (+49%), aces-
sórios para jogos (+15,9%), 
depiladores (+14%) e aque-
cedores elétricos (+66%). 
Outros produtos com vendas 
significativas, mesmo com 
pouca representatividade no 
faturamento global da ces-
ta, foram cortadores de gra-
ma (+156%), exaustor de ar 
(+94%), pregos e parafusos 
(+48%) e cortinas de banhei-
ro (+30%).
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Não se preocupe,  
a recessão é dada

O PIB brasileiro deve cair, no mínimo, 5% este ano, as-
sim como o de outras economias latino-americanas e os 
gigantes China e Estados Unidos. Este é quase um ponto 
pacífico entre os economistas que tentam manter certo oti-
mismo na revisão das projeções. Mas sair da quarentena 
para movimentar a economia e evitar esta tragédia é ainda 
pior, pois levaria a um colapso do Sistema Único de Saúde 
(SUS), milhares de mortes e consequências ainda mais 
devastadoras para a economia.

As medidas governamentais para reduzir os impactos 
negativos da pandemia, que incluem o benefício de R$ 600, 
adiamento do pagamento de impostos etc. vão aumentar o 
rombo dos cofres públicos, que já vinha em um momento 
delicado, pois Guedes, ao contrário do que apregoou lá na 
campanha eleitoral, não conseguiu transformar o déficit 
fiscal em superávit já no primeiro ano de governo. Faltava 
honestidade aritmética, sim, como alertou o economista 
José Alexandre Scheinkman naquela época.

Liberal de carteirinha, Guedes esperneia cada vez que se 
fala da necessidade de aumentar os gastos públicos e não é 
para menos. De acordo com as projeções do secretário do 
Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, o déficit primário 
brasileiro deve fechar o ano de 2020 em R$ 500 bilhões, 
contra R$ 61 bilhões em 2019, mas já há projeções acima 
disso, caso o PIB recue 5% ou mais. O Orçamento deste 
ano autorizava um déficit de até R$ 124,1 bilhões. A “regra 
de ouro” – que proíbe o governo de emitir dívida para pagar 
despesas correntes, como salários – encontra-se suspensa.

O mundo como um todo sofre com as consequências da 
pandemia. A previsão do FMI é que a economia mundial 
caia 3%. E nem adianta defender a tese de que foram os 
comunistas chineses que fizeram isso para se dar bem. O 
PIB chinês registrou sua primeira queda em quase 30 anos, 
desde 1992 quando dados trimestrais oficiais começaram a 
ser publicados. E não foi uma queda qualquer. No primeiro 
trimestre, a economia encolheu 6,8%.

Para os EUA, a previsão é de que seu produto recue 5%, 
conforme estima o presidente da distrital de Filadélfia do 
Federal Reserve (Fed), Patrick Harker. Já James Bullard, 
presidente do Fed de Saint Louis, prevê um quadro ainda 
pior: o PIB americano pode despencar 50% no segundo tri-
mestre, algo inédito, com o desemprego passando de 3% 
para 30%.

No Brasil, ainda tenta-se manter o otimismo. O Boletim 
Focus demonstrou piora das estimativas, que continuam 
bem aquém da realidade. A mediana das projeções é de 
um recuo 1,96%. O percentual está muito aquém do que a 
própria realidade trabalhada pelo governo e outros órgãos. 
Guedes acredita em 4% de redução. O Instituto Internacio-
nal de Finanças (IIF) espera uma queda de 4,1%, e o FMI 
projeta contração de 5,3%. O Banco Mundial prevê uma 
retração de 5% na economia brasileira em 2020. Se este for 
realmente o tamanho da perda, esta será a maior retração 
em 58 anos, de acordo com a série histórica do Banco Cen-
tral, iniciada em 1962.

A consequência da pandemia para o Brasil mostra-se ai-
nda mais grave quando se observa que o país nem chegou 
a se reerguer da recessão anterior, de 2015 e 2016, quan-
do o PIB recuou o total de 7,5%. Os dados econômicos 
brasileiros já não eram os melhores: sucessões de déficits 
fiscais, crescimento da dívida pública, elevada taxa de des-
emprego e a inaptidão do governo em propor medidas para 
alterar o rumo econômico.

O desemprego já havia subido em fevereiro, atingindo 
11,6% da população e deve registrar crescimento muito 
maior nos meses de março e abril, junho... Isso sem contar 
com o corte de salários e renegociações. A recessão é fato. 
O que se precisa é pensar em como recuperar o leite der-
ramado depois. Não vai ser o movimento “derruba Man-
detta” ou “volta pra rua” que vai salvar o cenário. Pelo 
contrário, posturas como esta são fermentos a mais para a 
instabilidade do país das panelas.

Bancos chineses anunciam superávit em 
liquidação cambial no primeiro trimestre

Os bancos comerciais da 
China relataram um supe-
rávit líquido de liquidação 
cambial de 273 bilhões de 
iuanes (US$ 39,1 bilhões) 
no primeiro trimestre do 
ano, informou nesta sexta-
feira o regulador cambial do 
país. As compras de divisas 
pelos bancos somaram 3,43 
trilhões de iuanes, enquanto 
as vendas atingiram 3,16 tri-
lhões de iuanes (US$ 450 bi-
lhões), mostraram os dados 
da Administração Estatal de 
Divisas.

Conforme a agência 
Xinhua, apesar da volati-
lidade induzida pelo co-
ronavírus para o mercado 
financeiro internacional, o 
mercado cambial da China 
manteve uma operação es-
tável no geral no primeiro 
trimestre, com a taxa de 
câmbio do iuan (moeda 
chinesa) e os fluxos trans-

fronteiriços de capital per-
manecendo estáveis, disse 
a porta-voz da agência, 
Wang Chunying.

Wang disse que o mer-
cado cambial chinês estava 
testemunhando uma ten-
dência de desenvolvimento 
mais “racional e madura”, 
demonstrando que os parti-
cipantes do mercado estão 
confiantes nos fundamentos 
da economia chinesa.

Fundos de crédito

O banco central da China 
continuará a canalizar fun-
dos de crédito para a eco-
nomia real, especialmente 
para as pequenas empresas, 
por meio de medidas como 
cortes direcionados na taxa 
de depósitos compulsórios e 
refinanciamento, informou o 
Banco Popular da China na 
quinta-feira.

No primeiro trimestre, os 
novos empréstimos denomi-
nados em yuans atingiram 
7,1 trilhões de iuanes (US$1 
trilhão), o maior nível tri-
mestral da história, segundo 
o banco central.

Junto com a crescente 
oferta de crédito, a estrutu-
ra de crédito foi otimizada 
e o apoio ao crédito está se 
tornando mais direcionado e 
eficaz, afirmou o banco cen-
tral.

Os setores antiepidêmicos 
e afetados pela epidemia re-
ceberam forte apoio de em-
préstimos, e os setores de 
manufatura, infraestrutura e 
serviços receberam mais em-
préstimos de médio e longo 
prazo.

A escala e a cobertura de 
pequenos e micro emprésti-
mos retomaram rapidamen-
te sua tendência de cresci-
mento, o que beneficiará 

as pequenas empresas. O 
saldo dos empréstimos para 
pequenas e micro empre-
sas ficou em 12,4 trilhões 
de iuanes no final de mar-
ço, um aumento de 23,6% 
em relação ao ano passado. 
A taxa de crescimento não 
apenas reverteu o declínio 
em janeiro e fevereiro, mas 
também aumentou 4,5 pon-
tos percentuais em relação 
ao mesmo período do ano 
passado.

O saldo dos emprésti-
mos para pequenas e micro 
empresas representou 7,7% 
do saldo total dos emprés-
timos até o final de março, 
0,6 ponto percentual acima 
do mesmo período do ano 
passado.

A escala e a cobertura de 
pequenos e micro emprés-
timos continuarão a crescer 
rapidamente, disse o banco 
central.

Inovação e diversidade à governança da organização
Épocas difíceis podem 

abrir oportunidade para mu-
danças diz o ditado popular. 
Com 119 anos de história, 
a produtora de aço Gerdau 
acaba de eleger Guilherme 
Chagas Gerdau Johannpeter 
como presidente do seu Con-
selho de Administração.

Como é tradição nas gran-
des empresas brasileiras, o 
eleito é da família. Aos 48 
anos, o executivo é o mais 
jovem presidente do con-
selho da história da com-
panhia. A decisão foi sacra-
mentada nesta sexta-feira 
durante reunião do Conselho 
de Administração da empre-
sa. Inovação, sustentabilida-
de e diversidade à governan-
ça da organização estão na 
pauta da nova gestão.

O Conselho de Admi-
nistração da Gerdau é res-
ponsável pela definição das 
estratégias de longo prazo 
da empresa e pelo acompa-
nhamento das diretrizes e 
metas estabelecidas para o 
negócio. Ele é composto por 
membros da família Gerdau 
Johannpeter e por integran-
tes independentes.

Lembrando que a pro-
dutora de aço reportou, em 
fevereiro, resultados fracos 
obtidos no quarto trimestre 
e do ano de 2019, quando
apresentou queda de 73,8% 
no lucro líquido ante o mes-

mo período do ano anterior, 
de acordo com os dados di-
vulgados pela companhia 
nesta quarta-feira. O valor 
caiu de R$ 389 milhões para 
R$ 102 milhões. Na análise 
dos 12 meses do ano, o lucro 
atingiu R$ 1,2 bilhão, 47,7% 
a menos do que os R$ 2,3 bi-
lhões reportados em 2018.

Guilherme substitui Clau-
dio Johannpeter que passará 
a ocupar a vice-presidência 
do Conselho de Administra-
ção da Gerdau. O executivo 
assumiu o cargo de presiden-
te do Conselho de Adminis-
tração em janeiro de 2018, 
como parte da implementa-
ção de uma nova estrutura 
de governança corporativa 
da empresa. Durante seu 
período à frente do conse-
lho, Claudio Johannpeter 
dedicou-se ao planejamento 
da estratégia de longo prazo 
da companhia, que culmi-
nou na definição do projeto 
Futuro Gerdau, bem como à 
incorporação de temas como 
inovação, sustentabilidade e 
diversidade à governança da 
organização.

“A transformação que vi-
vemos na Gerdau é rápida e 
contínua. Estamos vivendo 
tempos em que as oportuni-
dades aparecem mesmo nos 
momentos mais difíceis de 
mercado. Acredito muito no 
nosso time e na nossa capa-

cidade de moldar o próprio 
futuro. A Gerdau do futuro 
está bem posicionada para 
sair ainda mais fortaleci-
da desse momento. Mesmo 
com 119 anos, nossos me-
lhores dias ainda estão por 
vir”, disse Guilherme.

Guilherme Johannpeter 
formou-se em ciências jurí-
dicas e sociais na Unisinos 
e possui MBA em Kello-
gg School of Management. 
Iniciou sua carreira na Ger-
dau em 1985, passando por 
diversas posições nas áreas 
jurídica, comercial e opera-
ções da companhia no Bra-
sil e nos Estados Unidos. 
Em 2010, tornou-se diretor-
executivo da Gerdau Macs-
teel, hoje Gerdau Aços Es-
peciais América do Norte, e 
em 2011, presidente da Ope-
ração de Negócio Aços Lon-
gos América do Norte.

Em 2014, regressou ao 
Brasil e passou a integrar o 
Comitê Executivo Gerdau na 
posição de vice-presidente 
executivo, coordenando as 
Operações de Negócio Aços 
Especiais e América Latina 
e o projeto de transformação 
e modernização da cultura - 
Gerdau 2022 –, e a liderar 
o Comitê de Estratégia. É 
também membro do Con-
selho do Instituto Gerdau, 
instituição responsável pelos 
investimentos sociais da em-

presa, e Conselheiro da Câ-
mara Americana de Comér-
cio (Amcham) São Paulo.

Pandemia

O cenário imposto pela 
pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19) transformou 
a realidade dos municípios 
brasileiros. “A Gerdau, com 
o objetivo de ser parte das 
soluções às adversidades 
impostas, vem repassando 
recursos financeiros à hospi-
tais de municípios onde atua, 
possibilitando investimentos 
para melhoria de estrutura 
hospitalar e capacidade de 
leitos”, disse a empresa em 
comunicado.

A Gerdau informou na 
última segunda-feira (13) o 
aporte de cerca de R$ 7 mi-
lhões em ajuda humanitária 
no estado de Minas Gerais. 
“Sempre tivemos uma re-
lação muito próxima com 
todas as comunidades onde 
atuamos e vimos mantendo 
o diálogo constante com os 
agentes de governo, lide-
ranças comunitárias, dentre 
outras partes interessadas 
destas regiões, pois segui-
mos empenhados em con-
tribuir com a sociedade mi-
neira nesse momento tão 
desafiador”, destaca Marcos 
Faraco, diretor Executivo da 
Gerdau.

Caixa prevê creditar mais de R$ 16 bi do Auxílio Emergencial
A Caixa Econômica Fede-

ral disse que creditará nesta 
segunda-feira (20) cerca de 
R$ 16,3 bilhões do Auxílio 
Emergencial para 24 milhões 
de brasileiros. Na sexta-feira 
(17) o banco reportou um re-
corde na operação de paga-
mentos repassando recursos 
para mais de 7,5 milhões de 
brasileiros

Desde o dia 9 de abril, 
quando teve início o paga-
mento do Auxílio Emergen-
cial do Governo Federal, a 

Caixa já creditou mais de R$ 
11,4 bilhões para 16,6 mi-
lhões de brasileiros. O ban-
co, agente pagador do auxí-
lio, está realizando a maior 
operação de bancarização 
da história do país, abrindo 
nesta semana mais de 10 
milhões de contas Poupança 
Social Digital, gratuitamen-
te.

Até agora, 38 milhões
de cidadãos já se cadastra-
ram para recebimento do 
benefício. A Caixa infor-

ma que o site auxilio.cai-
xa.gov.br superou a marca
de 275 milhões de visitas e
a central exclusiva 111 re-
gistra mais de 32 milhões de
ligações. O aplicativo Au-
xílio Emergencial Caixa já
soma 45 milhões de down-
loads e o aplicativo Caixa 
Tem, para movimentação 
da poupança digital, supe-
ra 11 milhões de downloads.

A Caixa recebeu da Data-
prev, na tarde de quarta-fei-
ra (15), o primeiro lote com 

as informações dos benefi-
ciários inscritos por meio 
do site ou do aplicativo e 
que cumprem os critérios 
de elegibilidade de acordo 
com a lei 13.982/2020. Este 
público não está no Bolsa 
Família ou no CadÚnico. 
Com essa base de dados, 
a Caixa começo a creditar 
desta sexta-feira o Auxílio 
Emergencial para 9,1 mi-
lhões de cidadãos, injetan-
do cerca de R$ 5,5 bilhões 
na economia.

Digitalização do cadastro de clientes de mercados listado e de balcão

Ferramenta de computação em 
nuvem para ensino à distância

O FGV In Company (uni-
dade da Fundação Getúlio 
Vargas que desenvolve so-
luções inovadoras, articulan-
do demandas e tendências) 
firmou uma parceria para o 
uso de recursos de labora-
tórios virtuais da Microsoft, 
possibilitando que softwares 
avançados sejam utilizados 
por meio do modelo de com-
putação em nuvem para au-
las à distância dos cursos de 
Big Data e Data Science.

 Com a suspensão das aulas 
presenciais por conta da Co-
vid-19, esse laboratório já está 
sendo utilizado, a princípio, 
pelas turmas de cursos abertos 
do MBA de Big Data da FGV 
em São Paulo, Rio de Janeiro 
e Brasília. Mas, as empresas 
instaladas fora do eixo Rio-SP 
também poderão se beneficiar 
do laboratório e oferecer aos 
seus colaboradores cursos na 
área de Big Data, sem ter que 
sair da sua cidade, ou mesmo 
de casa. 

De acordo com o diretor do 
FGV In Company, João Lins, 
o laboratório virtual é uma re-
volução no ensino de Big Data 
no país. “Muitas empresas não 

fechavam cursos corporativos 
nessa área porque estavam 
fora de São Paulo e do Rio 
de Janeiro e não dispunham 
de tempo nem de orçamento 
para pagar os deslocamentos 
até uma das unidades da FGV 
ou para montar um laboratório 
físico. Agora essa barreira ge-
ográfica foi quebrada, e tanto 
o empresário da Amazônia 
quanto o do extremo sul do 
país terão acesso à mesma pla-
taforma e recursos”. João Lins 
acrescenta que o laboratório 
virtual elimina gastos com 
compra de hardware e softwa-
re, configuração e execução de 
datacenters locais, além de au-
mentar a produtividade. 

“A parceria é de suma 
importância, pois trará aos 
alunos do FGV In Company 
a facilidade de acesso e agi-
lidade para que, mesmo re-
motamente, consigam ter os 
recursos necessários para a 
aprendizagem e o desenvol-
vimento de projetos em cur-
sos que demandam grande 
processamento de dados”, 
afirma Vera Cabral, diretora 
de educação da Microsoft 
Brasil.

Emissores de debêntures, 
CRIs, CRAs, Letras Finan-
ceiras de distribuição públi-
ca, CDCA de distribuição 
pública, notas comerciais e 
cotas de fundos fechados já 
podem fazer o envio de do-
cumentação e acompanha-
mento da análise de ofertas 
públicas de forma eletrônica, 
informou a B3 nesta sexta-
feira.

O novo site (da B3 www.
b3.com.br/servicos) permite 
que os emissores de valores 
mobiliários ou aos adminis-
tradores de fundos habilitem 
os assessores jurídicos, agen-
tes fiduciários e bancos co-
ordenadores das ofertas para 
que eles também possam 

dar entrada na solicitação e 
acompanhar o andamento 
de cada processo. Podem ser 
enviadas as documentações 
de ofertas públicas com ou 
sem esforços restritos.

“Evitar o trânsito de do-
cumentos físicos torna o 
processo mais ágil e seguro, 
sem contar com a transpa-
rência que os emissores e os 
agentes do mercado ganham 
por poderem acompanhar o 
andamento do pedido de for-
ma online. Isso mostra mais 
uma vez o comprometimen-
to da B3 em estar ao lado de 
seus clientes, trabalhando 
em soluções que tragam to-
dos esses benefícios a eles”, 
afirma Fábio Zenaro, dire-

tor de Produtos de Balcão, 
Commodities e Novos Ne-
gócios da B3.

O lançamento coincide 
com a condição de isolamen-
to social pela qual muitas ci-
dades no Brasil e no mundo 
estão passando e contribuirá 
para que as ofertas de renda 
fixa continuem a ser reali-
zadas normalmente durante 
este período.

Clientes

A B3 também moderni-
zou o cadastro de clientes 
dos mercados listado e de 
balcão (corretoras, bancos 
etc) por meio da digitaliza-
ção de dados e documentos 

de apoio. Os processos de 
novos cadastros ou atuali-
zação dos dados podem ser 
feitos de forma eletrônica 
por meio do site: https://
servicosb3.portaldedocu-
mentos.com.br/cadastro/
entrar.html

No modelo anterior, 
cópias autenticadas dos 
manuais deveriam ser en-
tregues fisicamente na B3 
preenchidas a mão, assina-
das e com firma reconheci-
da. Agora, todo o processo 
está sendo feito exclusiva-
mente pelo sistema, desde 
o preenchimento dos dados 
cadastrais até a assinatura 
digital dos representantes 
legais.
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COLLETT & SONS S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
CNPJ/MF: 33.163.924/0001-68

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2019 E 31/12/2018 (Em R$)

Relatório da Administração: Senhores acionistas, Em cumprimento às disposições Estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras 
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 da Companhia COLLETT & SONS S.A. Engenharia, Comércio e Indústria, Rio de Janeiro, 16 de abril de 2020.

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores 650.934 2.421.697 
Impostos e Contribuições a Recolher 159.033 297.883 
Salários e Encargos Sociais 133.866 511.331 
Outras Obrigações 891.203 324.903
Total do Passivo Circulante 1.835.037 3.555.815 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Impostos Diferidos 108.251 213.381 
Obrigações com Consorciados 3.241.122 5.438.716
Total do Passivo Não Circulante 3.349.373 5.652.097 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 20.600.000 20.600.000 
Reservas de lucros - -
Prejuízos Acumulados (6.052.396) (6.147.648)
Resultado do Período (4.935.732)  95.252 
Total do Patrimônio Líquido 9.611.873 14.547.604
TOTAL DO PASSIVO 14.796.282 23.755.517

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
FINDOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018 (Em R$)

31/12/2019 31/12/2018
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA 7.377.989 23.339.304 
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA   (574.526) (1.359.154)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 6.803.463 21.980.149 
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (10.475.983) (19.288.617)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3.672.520) 2.691.532 
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (1.767.441) (3.035.751)
(+/-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERAC. -   -   
(=) RESULTADO ANTES DO RESULTADO 
FINANCEIRO (5.439.961)   (344.219)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO 494.543    450.856 
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 9.686 -   
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL (4.935.732)    106.637 
(-) IMPOSTO DE RENDA -   (5.120)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (6.265)
(=) RESULTADO DO PERÍODO (4.935.732) 95.252
LUCRO POR AÇÃO (18) 0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 
31/12/2019 E 2018 (EM REAIS): 1 - Contexto Operacional. A Collett & Sons 
S/A – Engenharia, Comércio e Indústria têm por principal objeto social, o 
desenvolvimento de atividades relacionadas à área de construção civil, de-
dicando-se particularmente aos segmentos da construção pesada e sane-
amento. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.  As Demons-
trações Contábeis Foram Elaboradas De Acordo Com as Práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais abrangem a Lei das Sociedades por Ações (Lei 
nº 6.404/76), e as alterações produzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, 
assim como, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), exigidos para as De-
monstrações Contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2019. 3 - Prin-
cipais Práticas Contábeis. A) Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem os 
montantes de caixa, e os fundos disponíveis em contas bancárias de livre 
movimentação, registrados ao custo, cujo risco de mudança em seu valor é 
insignificante. B) Contas a Receber: As Contas a Receber são registradas 
no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos de seus créditos. C) 
Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda e a contri-
buição social do exercício corrente tendo como regime de apuração o Lucro 
real. D) Apuração e Destinação do Resultado:  As receitas são oriundas de 
obras realizadas por empreitada e por administração, sendo o reconhecimen-
to das mesmas efetuados na medida da execução física de cada obra. O Es-
tatuto prevê que os lucros líquidos dos exercícios apurados, serão destinados 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
FINDOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018 (Em R$)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (4.935.732) 95.252 
Aumento (Redução) das Contas dos Grupos de 
Ativo e Passivo
Contas a receber 4.771.884 (4.141.015)
Impostos recuperar (122.419) (609.607)
Outros ativos 1.836.933 1.814.311 
Fornecedores (1.770.763) 1.940.217 
Salários e encargos sociais (377.465) 267.226 
Obrigações tributárias (243.980) 244.145 
Outros passivos (1.631.294)(1.446.590)
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais (2.472.836)(1.836.062)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos 2019 2018
Aumento Imobilizado 64.596 149.774 
Caixa líquido proveniente das atividades de 
investimentos 64.596 149.774 
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos 2019 2018
Aumento de Capital Social -   100.000 
Dividendos Pagos -   -   
Caixa líq. usado nas atividades de financiamentos -   100.000
Redução (Aumento) de caixa e equivalentes de caixa (2.408.240)(1.586.288)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.548.647 9.134.935
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 5.140.407 7.548.647

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
FINDOS EM 31/12/2019 - (EM R$)

Eventos

Capital
Social

Integrali-
zado

Reser-
vas de 

Lu-
cros

Lucros
Acumu-

lados

Prejuízos
Acumula-

dos  Total 
Saldos em 31/12/2017 20.500.000   - -   (6.147.648)   14.352.352
Aumento de Capital 100.000   - -   -   100.000
Lucro Líq. do Exercício -   -   -  95.252 95.252 
Saldos em 31/12/2018 20.600.000   -   - (6.052.396)   14.547.605
Lucro Líq. do Exercício   -   - (4.935.732) (4.935.732)
Saldos em 31/12/2019 20.600.000   -   - (10.988.127)                            9.611.873
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa 5.140.407 7.548.647 
Adiantamentos Diversos 1.105.640 1.487.485 
Faturas a Receber 125.792 4.897.675 
Impostos a Recuperar 2.498.884 2.376.465 
Creditos com Partes Relacionadas 2.616.712 4.118.987 
Outros Créditos 18.804 1.446
Total do Ativo Circulante 11.506.238 20.430.706 
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizavela LongoPrazo 1.588.470 1.558.642 
Investimentos 27.451  27.451 
Imobilizado 1.668.992 1.733.588 
Intangível 5.130 5.130
Total do Ativo Não Circulante 3.290.044 3.324.811
TOTAL DO ATIVO 14.796.282 23.755.517

5% (cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte 
por cento) do Capital Social e 20% (vinte por cento), no mínimo, à distribuição 
aos acionistas como dividendo obrigatório, podendo a Assembléia Geral deli-
berar distribuição a menor ou a retenção de todo o Lucro.
John Clark Andrade Correa - Diretor Superintendente - CPF: 426.612.852-53, 

Moysés Santiago Pimentel Bisneto - Diretor - CPF: 656.163.673-20,
Ademir de Carvalho Vale Junior -  

Contador:  CRC-RJ. 070.545/O-7 - CPF.: 021.452.427-24

Mudanças na alocação média das carteiras após a Covid-19
Investimentos 
em ações perde 
espaço e renda 
fixa continua 
expressiva 

A partir da confirmação 
do primeiro caso de corona-
vírus no Brasil (Covid-19), 
no dia 26 de fevereiro, após 
o Carnaval, a turbulência no 
mercado financeiro se inten-
sificou e houve quedas em 
grande parte dos preços dos 
ativos. O que aconteceu des-
de então está explicado no 
estudo trimestral feito pela 
fintech SmartBrain, plata-
forma brasileira de controle 
e consolidação de investi-
mentos.

Cássio Bariani, CEO e só-
cio fundador da SmartBrain, 
foi entrevistado pelo MONI-
TOR Mercantil nesta sexta-
feira. Ele explicou como foi 
realizado o estudo e como fi-
cou a distribuição média por 
categorias de ativos 

“O ano começou com pers-
pectivas positivas para a eco-
nomia, porém, com a pande-
mia do coronavírus, o cenário 
tornou-se negativo. Depois de 
um período Bull Market de al-
tas na bolsa, veio de forma rá-

pida e abrupta o Bear Market,
uma tendência de queda e 
também de muita volatilidade 
por causa das incertezas que 
a Covid-19 e as medidas de 
distanciamento social trazem 
para a economia do Brasil e 
do mundo”, destaca o estudo.

A análise da SmartBrain  
mostra as mudanças na alo-
cação média das carteiras no 
primeiro trimestre de 2020 
e as aplicações mais esco-
lhidas pelos grandes inves-
tidores em março. O levan-
tamento foi realizado com 
base nos dados consolidados 
de investimentos da fintech
que processa 210 mil extra-
tos diariamente, somando 
mais de R$ 120 bilhões. De 
acordo com o estudo, em 
março, os dois ativos que os 
grandes investidores mais 
apostaram foram da Petro-
bras (PETR4) e da minera-
dora Vale (VALE 3).

Todos os fundos de in-
vestimentos apresentados no 
estudo são abertos. Foram 
excluídos do levantamento 
os fundos exclusivos e os 
dedicados a determinados 
grupos e family offices. O es-
tudo é feito a cada trimestre. 
“A maioria dos investidores 
analisados possui mais de 
R$ 300 mil e é dos segmen-
tos alta renda ou private, ou 
simplesmente denominados 
como grandes investidores”, 
destaca Cássio Bariani que 

deu à reportagem um pano-
rama do que aconteceu des-
de o início do ano no país 
(veja abaixo a entrevista 
completa).

Como foi feita a pesqui-
sa e como é a atuação da 
empresa?

- A SmarBrain é uma fin-
tech (empresa de tecnologia) 
que oferece, entre as várias 
soluções, um sistema de 
consolidação de investimen-
tos para profissionais de in-
vestimentos e investidores.

O consolidador de inves-
timentos organiza e acompa-
nha automaticamente, com 
cálculos precisos, a rentabi-
lidade líquida diária de to-
dos os investimentos – cen-
traliza as informações das 
aplicações feitas em diver-
sos bancos e/ou corretoras, 
permitindo o controle total 
da carteira. Esse sistema de 
controle de investimentos é 
usado por profissionais de 
investimentos como asses-
sores, consultores e gestores 
de patrimônio para melhor 
atender as necessidades 
dos investidores, com re-
comendações e indicações 
de aplicações e produtos fi-
nanceiros. O consolidador 
também é usado diretamente 
por muitos investidores para 
monitorarem seus portfólios 
de investimentos.

Dito isso, o estudo Big 
Data SmartBrain é feito com 

base no banco de dados dessa 
plataforma de consolidação, 
que processa 210 mil ex-
tratos de investimentos, so-
mando R$ 120 bilhões. Es-
tes investidores analisados, 
em sua maioria, possuem 
mais de R$ 300 mil e são 
dos segmentos Alta Renda 
ou Private, ou simplesmente 
denominados como “gran-
des investidores”.

O resultado está de acor-
do com o esperado?

- A pesquisa reflete a ten-
dência do mercado. Retrata, 
onde esse público que usa 
o sistema tem investido em 
média.

Que análise você faz do 
que foi apurado?

- Divulgamos agora as 
mudanças na alocação média 
das carteiras de investimen-
tos no primeiro trimestre de 
2020, isto é, a distribuição 
média por categorias de ati-
vos. A principal alteração nos 
portfólios nos três primeiros 
meses do ano foi na alocação 
de ações e fundos de ações, 
que caiu de 14,92% em de-
zembro do ano passado para 
11,04% em março deste ano. 
Isso se deve principalmente 
às desvalorizações das ações 
no período, menos pelos 
resgates. Já os fundos multi-
mercado prosseguiram com 
o maior espaço nos portfó-
lios, passando de 43,16% em 
dezembro para 45,15%, em 

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4

AVISO AOS ACIONISTAS
A administração da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares S.A., 
sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida Barão de Tefé 
nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
CEP 20.220-460, inscrita no CNPJ/MF sob n° 29.435.005/0001-29, e na 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE 33.3.0029696-4 
(“Companhia”), comunica aos seus acionistas que, em razão da pandemia 
declarada do vírus COVID-19, conforme autoriza o art. 1º da Medida 
Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, adiará a realização de sua 
Assembleia Geral Ordinária para o prazo de até 31 de julho de 2020, isto é, 
7 (sete) meses contados a partir de 31 de dezembro de 2019. Em razão do 
acima exposto, a Companhia convocará a sua Assembleia Geral Ordinária 
por meio de edital de convocação específico a ser publicado por sua 
administração. A administração da Companhia permanece à disposição de 
seus acionistas para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2020.
José Carlos Barbosa de Magalhães - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro

EMDA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.  
CNPJ 09.178.763/0001-00

Edital de Convocação – Assembléia de sócios. São convidados os se-
nhores cotistas da Emda Administração de Bens Ltda., para se reunirem 
em Assembléia de sócios cotistas, na Av. José Silva de Azevedo Neto, 
200 - Bl.07 – sl. 417 – Condomínio 02 Offices – Barra da Tijuca/RJ., no dia 
30/04/2020, às 10:00 horas, para: a) Aprovação de contas da Adminis-
tração e deliberar sobre o Balanço Patrimonial e do Resultado Econômi-
co encerrado em 31/12/2019; b) Eleição da Diretoria para o período de 
04/2020 a 04/2022; c) Eleição do Cons.Fiscal para 2020/2021; d) Aprova-
ção pró-labore da Diretoria; e) Assuntos de interesse geral. RJ, 13/04/2020. 
Jean Charles David Bernheim - Sócio Diretor; Mauro Bloch - Sócio Diretor 

EMMANUEL BLOCH, ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. 
CNPJ nº 33.259.722/0001-14

Edital de Convocação – Assembléia de sócios. São convidados os senhores 
cotistas da Emmanuel Bloch, Administração de Bens Ltda., para se reunirem 
em Assembléia de sócios cotistas, na sede da Sociedade, na Rua Sete de Se-
tembro, 55/sl. 1901, no dia 30/04/2020, às 12:00 horas, para: a) Aprovação de 
contas e deliberar sobre Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico en-
cerrado em 31/12/2019; b) Aprovação de pró-labore; c) Assuntos de interesse 
geral. RJ, 13/04/2020. Jean Charles David Bernheim - Sócio Diretor Gerente.

 Países em desenvolvimento e os mais vulneráveis receberão ajuda
O presidente do Ban-

co Mundial (Bird), David 
Malpass, anunciou nesta 
sexta-feira que a instituição 
é capaz de fornecer US$ 160 
bilhões em financiamento 
nos próximos 15 meses, para 
o enfrentamento da crise 
econômica gerada pelo coro-
navírus (covid-19). A notícia 
foi replicada pela agência 
Brasil.

Em nota, o banco afirmou 
que o programa é baseado 
em três pilares: proteger os 
mais pobres e vulneráveis; 

apoiar os negócios e salvar 
empregos; e ajudar os paí-
ses em desenvolvimento a 
implementar medidas emer-
genciais de saúde e fortale-
cer a resiliência econômica.

“Além dos impactos da 
pandemia da covid-19 na 
saúde, esperamos uma gran-
de recessão global. Nossas 
estimativas sugerem uma 
desaceleração global mui-
to mais profunda do que a 
grande recessão (iniciada em 
1929), dados os declínios na 
produção, investimento, em-

prego e comércio”, disse, em 
comunicado à imprensa.

Malpass destacou, tam-
bém, que enquanto os trági-
cos impactos da pandemia 
estão sendo sentidos global-
mente, a crise deve atingir os 
mais pobres e os países mais 
vulneráveis.

Para o presidente do Ban-
co Mundial, o que a insti-
tuição fez até agora “clara-
mente não é suficiente”. “Se 
não agirmos rapidamente 
para fortalecer sistemas, os 
ganhos de desenvolvimento 

dos últimos anos podem ser 
facilmente perdidos” enfati-
zou.

Malpass disse, ainda, que 
irá monitorar, juntamente 
com o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), se o espa-
ço fiscal aberto para os países 
por meio de financiamentos 
e alívio em pagamento de 
dívidas está sendo utilizado 
para o enfrentamento dos 
impactos da covid-19.

América Latina
Em entrevista transmi-

tida pela internet, Malpass 

afirmou que os países da 
América Latina não são os 
mais pobres do mundo, mas 
têm dificuldades financei-
ras. “Não são as nações mais 
pobres do mundo, mas cer-
tamente têm enormes neces-
sidades financeiras. Então, 
uma das coisas que estamos 
estudando é uma maneira de 
fornecer recursos e assistên-
cia técnica e também ideias 
para esses governos e como 
eles podem fazer com que 
seus sistemas funcionem 
melhor durante o fim da cri-

se. E quando a crise termi-
nar, gostaria que os países 
saiam com um sistema mais 
reativo e que possam ini-
ciar a reconstrução de forma 
mais rápida”, afirmou.

No último dia 12, o Banco 
Mundial divulgou estimati-
vas para o Produto Interno 
Bruto (PIB). Para a institui-
ção, a economia na região 
da América Latina e Caribe 
deve registrar queda de 4,6% 
em 2020. Para o Brasil, a 
previsão de queda dod PIB 
este ano é 5%.

março. Por sua vez, a parce-
la de renda fixa nas carteiras 
– incluindo títulos públicos e 
privados e fundos, também 
continuou expressiva, indo 
de 32,46% para 33,65% no 
mesmo período.

Qual foi o volume de 
investimentos de risco e o 
mais conservador?

- Não podemos divulgar 
o volume (R$). Os investi-
mentos em renda fixa são 
considerados mais conser-
vadores. Já os que têm mais 
risco são ações, fundos de 
ações e fundos imobiliá-
rios.

Quanto aos fundos mul-
timercado, trata-se de uma 

modalidade que permite va-
riadas estratégias, uma série 
de combinações de ativos, 
portanto tem desde os mode-
rados até os mais arriscados. 
Há fundos multimercado 
com mais peso em ações. 
Portanto, mais arriscados 
e, outros, com mais títulos 
de renda fixa, por exem-
plo. A modalidade multimer-
cado tem diversas subcate-
gorias como: macro, juros 
e moeda, crédito privado, 
investimentos no exterior, 
capital protegido, long short, 
long only e livre.

Qual a perspectiva para 
o próximo trimestre?

- Não sabemos.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2019
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
1- DESTAQUES ECONÔMICO-FINANCEIROS
A Eneva S.A. apresenta as Demonstrações Financeiras correspondentes, preparadas de acordo com os Padrões Internacionais 
de Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards – IFRS). Essas demonstrações foram revisadas e 
aprovadas pelo Conselho de Administração e pela Diretoria em 23 de março de 2020. 
DRE Consolidado (R$ milhões)

2019 2018 %
Receita Operacional Líquida  3.137,4  3.301,1 -5,0%
Custos Operacionais   (1.899,2)   (2.012,4) -5,6%
Depreciação e amortização   (414,1)   (414,0) 0,0%
Despesas Operacionais   (373,5)   (333,3) 12,1%
PCLD + Poços secos¹   (37,0)   (38,2) -3,1%
Depreciação e amortização   (75,9)   (52,1) 45,7%
EBITDA (s/PCLD e Poços Secos)  1.391,7  1.459,8 -4,7%
Outras receitas/despesas  101,1  197,1 -48,7%
Resultado Financeiro Líquido   (410,2)   (541,0) -24,2%
Equivalência Patrimonial 0,9 0,6 43,0%
EBT  556,5  612,1 -9,1%
Impostos Correntes e Diferidos  42,6  274,5 -84,5%
Participações Minoritárias  (1,7) 0,4 N/A
Resultado Líquido Eneva  600,8  886,2 -32,2%
Dívida Líquida (R$ Bilhões) 3,9 3,8 1,9%
Investimentos (R$ Milhões)  1.019,2  228,3 346,4%
Força de Trabalho - colaboradores próprios   907   842 7,7%
Força de Trabalho - terceirizados  2.616,0  759,0 244,7%
¹ Reclassificação dos custos de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) + Poços Secos para despesas operacionais 
a partir do 1T18.
A receita líquida consolidada em 2019 totalizou de R$ 3.137 milhões, apresentando redução de 5% em relação ao ano anterior (R$ 
3.301 milhões). Os custos operacionais consolidados também apresentaram redução, de 6%, quando comparados a 2018, totali-
zando R$ 1.899 milhões. As despesas operacionais atingiram R$ 374 milhões, comparados aos R$ 333 milhões verificados no ano 
anterior, face ao crescimento da Companhia. O EBITDA consolidado, excluindo despesas poços secos, alcançou R$ 1.392 milhões 
em 2019, comparados aos R$ 1.460 milhões verificados no ano anterior. A redução da receita líquida foi motivada, principalmente, 
pela queda nos preços internacionais do carvão (CIF-ARA) e gás (Henry Hub), indexadores das receitas variáveis das usinas de 
Itaqui, Pecém II e Parnaíba I. Em contrapartida, merece destaque a ampliação das margens fixas nos segmentos de geração, que 
mais do que compensou a redução das margens variáveis e o aumento das despesas operacionais. Ao final de dezembro de 2019, 
a razão dívida líquida consolidada/EBITDA dos últimos 12 meses era de 2,8x.
Dados operacionais

4T19 4T18 2019 2018

Itaqui

Disponibilidade (%) 99% 100% 99% 91%
Despacho (%) 97% 35% 46% 42%
Geração Líquida (GWh) 668 247 1.277 1.027
Geração Bruta (GWh) 755 279 1.442 1.163

Pecém II1

Disponibilidade (%) 86% 92% 81% 96%
Despacho (%) 98% 45% 70% 67%
Geração Líquida (GWh) 605 278 1.463 1.796
Geração Bruta (GWh) 674 311 1.635 2.014

Parnaíba I

Disponibilidade (%) 94% 99% 98% 96%
Despacho (%) 98% 28% 45% 45%
Geração Líquida (GWh) 1.328 373 2.456 2.417
Geração Bruta (GWh) 1.375 387 2.544 2.512

Parnaíba II

Disponibilidade (%) 95% 98% 97% 93%
Despacho (%) 100% 66% 64% 61%
Geração Líquida (GWh) 1.023 672 2.617 2.495
Geração Bruta (GWh) 1.074 707 2.748 2.628

Parnaíba III

Disponibilidade (%) 95% 100% 98% 97%
Despacho (%) 82% 28% 27% 37%
Geração Líquida (GWh) 295 102 382 536
Geração Bruta (GWh) 304 106 393 556

Parnaíba IV

Disponibilidade (%) 90% 97% 96% 92%
Despacho (%) 98% 66% 45% 55%
Geração Líquida (GWh) 102 74 193 212
Geração Bruta (GWh) 107 77 202 222

Upstream

Bacia do Parnaíba
Despacho UTG (%) 91% 38% 46% 46%
Produção (Bi m³) 0,70 0,29 1,41 1,41
Reservas remanescentes (Bi m³) 24,1 21,4 24,1 21,4

1 A partir de 10 de agosto, a usina de Pecém II entrou em manutenção preventiva, finalizando em outubro (major overhaul).

RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO
Resultado Financeiro (R$ milhões)

2019 2018 %
Receitas Financeiras 125,4 115,8 8,3%

Receitas de aplicações financeiras 96,0 66,3 44,8%
Multas e juros recebidos 4,7 19,9 -76,2%
Juros sobre debêntures - 11,6 N/A
Outros 24,7 18,1 36,5%

Despesas Financeiras (535,6) (656,9) -18,5%
Multas e juros de mora (3,1) (27,8) -88,9%
Encargos de dívida (272,3) (452,0) -39,7%
Juros sobre provisão de abandono (6,9) (5,9) 16,1%
Comissões e corretagens financeiras (2,4) (30,2) -92,0%
IOF/IOC (4,0) (4,5) -11,2%
Juros sobre debêntures (205,6) (72,5) 183,8%
Outros (33,3) (42,1) -20,9%
Variação cambial e monetária (19,3) (20,4) -5,1%
Perdas/ganhos com derivativos 11,4 (1,5) N/A

Resultado Financeiro Líquido (410,2) (541,0) -24,2%
Em 2019, a ENEVA registrou um resultado financeiro líquido negativo no valor de R$ 410 milhões, contra um resultado também 
negativo de R$ 541 milhões no mesmo período do ano passado. O resultado foi impactado não apenas pela queda dos índices que 
corrigem os contratos de financiamento e debêntures da Companhia, mas também pelo refinanciamento de dívidas com custo mais 
elevado. No primeiro semestre de 2019, a Companhia captou R$ 2,0 bilhões através da emissão de debêntures simples, com custo 
médio de CDI+1,2% a.a.. Os recursos captados foram em sua maior parte destinados à liquidação antecipada do saldo remanes-
cente da dívida do plano de recuperação judicial, cujo custo era de CDI+2,8% a.a.. O custo médio da dívida passou de 9,5% no 
último trimestre de 2018 para 8,2% em igual período de 2019. O saldo da dívida líquida consolidada no final de 2019 era de R$ 3,9 
bilhões, comparados aos R$ 3,8 bilhões registrados em dezembro de 2018. 

INVESTIMENTO
O investimento no ano de 2019 totalizou R$ 1.056 milhões, montante 296% superior ao investido no ano de 2018. O crescimento 
do investimento foi motivado, principalmente, pela construção da usina Parnaíba V e do projeto integrado Azulão-Jaguatirica, que
em conjunto demandaram R$ 665 milhões em investimentos em 2019. Merece destaque também a realização da major overhaul
em Pecém II, concluída no último trimestre, que demandou R$ 33 milhões, e a inspeção e manutenção do hot gas path de Parnaíba 
I e III, que demandou R$ 85 milhões.
Capex (R$ milhões)

1T19 2T19 3T19 4T19 2019
Geração a Carvão 4,5 11,2 34,8 33,0 83,6

Pecém II 0,5 1,8 29,1 17,7 49,1
Itaqui 4,0 9,3 5,7 15,4 34,4

Geração a Gás 11,8 7,4 35,3 54,6 109,0
Parnaíba I 10,4 -1,4 32,7 -3,8 37,9
Parnaíba II1 1,3 8,8 2,6 58,4 71,2

Parnaíba V 42,1 75,5 104,5 142,7 364,7
Azulão-Jaguatirica 0,5 53,7 144,0 101,9 300,2
Upstream 28,4 37,1 37,0 61,3 163,8

Poços secos 0,5 26,1 6,4 4,1 37,0
Geração Distribuída - - - 14,5 14,5
Holding 2,9 4,8 4,2 8,5 20,5
Total 90,2 189,6 359,8 416,6 1.056,2

1O Capex de Parnaíba II inclui o Capex das UTEs Parnaíba III e Parnaíba IV, conforme restauração societária anunciada no 4t18. 

ENDIVIDAMENTO
Em 31 de dezembro de 2019, a dívida bruta consolidada (líquida do saldo de depósitos vinculados aos contratos de financiamento 
e custos de transação) totalizou R$ 5.658 milhões, aumento de 9,6% quando comparado ao final de 2018. O custo médio efetivo da 
dívida no trimestre foi de 8,2% e o prazo médio de vencimento de 4,6 anos.

Perfil da dívida bruta consolidada
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A posição de caixa consolidada da Companhia ao final do 4T19 era de R$ 1.788 milhões, não considerando o saldo em depósitos 
vinculados aos contratos de financiamento da Companhia, no montante de R$ 122 milhões. A dívida líquida consolidada totalizava 
R$ 3.875 milhões no final do período, equivalente a 2,8x dívida líquida/EBITDA dos últimos 12 meses. O aumento do nível de ala-
vancagem da Companhia é reflexo da implantação dos projetos de Parnaíba V e Azulão-Jaguatirica.

2- PERFIL E ESTRUTURA SOCIETÁRIA
A ENEVA é uma empresa integrada de energia, com negócios complementares em geração de energia elétrica e exploração & 
produção de hidrocarbonetos no Brasil. Atualmente, possui um parque de geração térmica de 2,2 GW, que representa 11% da 
capacidade de geração térmica do país. A capacidade total instalada atingirá 2,8 GW até 2024, com a entrada em operação de 3 
novas usinas. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía reservas certificadas (2P)1 de 24,1 bilhões de m³ de gás natural 
na Bacia do Parnaíba e 3,6 bilhões de m³ de gás natural na Bacia do Amazonas, conforme dados certificados pela Gaffney, Cline & 
Associates (GCA). Atualmente, a ENEVA opera 10 campos de gás natural nas Bacias do Parnaíba e Amazonas e, adicionalmente, 
possui contratos de concessão para exploração e produção de hidrocarbonetos em mais de 45 mil km². A ENEVA é a terceira maior 
produtora de gás natural no Brasil, e a segunda maior operadora de gás natural em ambiente terrestre ou marítimo conforme dados 
da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP)2.
1Gaffney Cline & Associates. Relatórios das Reservas de Gás Natural dos Campos nos quais a ENEVA detém participação, na Ba-
cia do Parnaíba e Amazonas, Brasil, referente a 31 de dezembro de 2019. Disponível em https://apicatalog.mziq.com/filemanager/
v2/d/6c663f3b-ae5a-4692-81d3-ab23ee84c1de/6a652755-8d15-0cff-b73b76622ebe6fd8?origin=1
2Dados obtidos através do Painel Dinâmico de Produção de Petróleo e Gás Natural - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis - ANP. <http://www.anp.gov.br/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/painel-dinamico-deproducao-de-petroleo-
-e-gas-natural>

Única empresa privada de geração de 
energia do Brasil com experiência em
E&P e acesso ao gás onshore

Principais ativos

1 Gaffney Cline & Associates. Relatório de Campos de Gás Natural, tais quais a Eneva detém participação nas Bacias do Parnaíba e Amazonas. (Valores de 31 de dezembro de 2019)

Outros ativos de geração

Complexo Parnaíba

UTE Jaguatirica II CCGT [132MW]:
Instalações de tancagem e 
regaseificação

Upstream - Bacia do Amazonas:
Campo de gás - Azulão
3,6 bcm de reservas certificadas1

Unidade de Liquefação de Gás Natural 
(UGNL) e instalações de tancagem

Projeto Integrado Azulão-Jaguatirica

Upstream - Bacia do Parnaíba
9 campos de gás
24,1 bcm de reservas remanescentes certificadas1

203km de rede de gasodutos
Capacidade de produção de 8,4 MMm3/dia
Infraestrutura própria e dedicada de abastecimento de combustível

Geração [1.906 MW]
Parnaíba I 0CGT [676MW]
Parnaíba II CCGT [519MW]
Parnaíba III OCGT [178MW]

Pecém II [365MW]
Itaqui [360MW]

Parnaíba IV [56MW] 
Parnaíba V CCGT [385MW] (COD estim.: 2022) 
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3- MERCADO DE CAPITAIS
O Capital Social da ENEVA em 31 de dezembro de 2019 era composto por 315.483.181 ações ordinárias, das quais 99,8% estavam 
em circulação.
ENEV3

4T19 3T19 4T18 12 meses
Nº de ações - final período 315.483.181 315.323.423 314.990.499 -
Cotação fechamento - final período (R$/ação) 43,69 30,67 16,09 -
Ações negociadas (MM) - média diária 1,6 1,2 0,5 1,2
Volume Financeiro (R$ MM) - média diária 48,5 27,1 6,1 27,4
Valor de Mercado - final período (R$ MM)1 13.783 9.671 5.068 -
Enterprise Value - final período (R$ MM)2 17.659 13.609 8.873 -
1Valor de Mercado considera 100% das ações em circulação da Eneva, incluindo ações detidas por administradores.
2Enterprise Value equivale à soma do valor de Mercado e da dívida líquida da Companhia, ambas do final do período.
Composição Acionária: A ENEVA é uma companhia listada no Segmento Novo Mercado desde o seu IPO em 2007. 
Atualmente, não possui acordo de acionistas em vigor. A composição acionária em 31 de dezembro de 2019, é apresentada 
abaixo:

Perfil de Ações em Circulação Eneva S.A.
31 de dezembro de 2019

4- RECURSOS HUMANOS
A Eneva encerrou 2019 com 907 colaboradores próprios e 2.616 terceirizados, comparados a 842 colaboradores próprios e 759 
terceirizados em 2018. A gestão de pessoas busca garantir o desenvolvimento desses profissionais, com apoio estratégico para 
que possam crescer em conjunto com os objetivos e metas da empresa. Treinamento e Desenvolvimento: A Eneva investe no 
conhecimento e na capacitação de seus colaboradores, de forma a promover a especialização e o aprimoramento das suas compe-
tências, o que traz reflexos na qualidade dos serviços, na redução de custos e de tempo e no alcance dos objetivos estratégicos da 
Empresa. Em 2019, essas atividades corresponderam a 23.723 mil homens-hora treinados, comparados aos 23.218 mil homens-
-hora treinados em 2018.

5- GOVERNANÇA, RISCOS E COMPLIANCE
Governança Corporativa: O sistema de Governança Corporativa da Eneva S.A. reúne princípios e normas que regem a organi-
zação da Companhia bem como o relacionamento entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de assessoramento e 
demais partes interessadas. Fundamentado nos princípios da transparência, equidade, accountability, responsabilidade corporativa 
e ética na aplicação das melhores práticas de Governança Corporativa. Contamos com uma estrutura institucional de políticas e 
instrumentos de gestão, continuamente atualizada, que estabelece padrões, valores e comportamentos a serem observados para a 
boa governança do negócio. A estrutura de Governança Corporativa da Companhia alia processos decisórios robustos e mecanis-
mos que garantem agilidade, eficiência e qualidade. Este modelo representa a busca constante pelo aprimoramento das práticas 
adotadas e por consequência a tratativa igualitária de seus acionistas. A Companhia conta, atualmente, com a seguinte estrutura 
de Governança Corporativa: 

O Conselho de Administração da Companhia possui como atribuições principais, a orientação geral dos negócios da Companhia, a 
decisão sobre questões estratégicas e o monitoramento da execução dos planos e a gestão dos negócios pela Diretoria, de acordo 
com as competências estabelecidas no Estatuto Social e na legislação em vigor. A Diretoria Executiva possui como atribuições 
elementares o planejamento e a condução das operações da Companhia alinhadas com a execução das diretrizes propostas 
pelo Conselho de Administração. A ENEVA S.A. conta, ainda, em sua estrutura de Governança Corporativa, com Comitês de 
Assessoramento ao Conselho de Administração, sendo eles: Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de investimentos, Comitê de 
Finanças e o Comitê de Recursos Humanos. Gestão integrada de Riscos: A Eneva possui política de gerenciamento de riscos, 
aprovada pelo Conselho de Administração, que visa estabelecer os princípios, diretrizes e responsabilidades a serem observados 
pela ENEVA no processo de gerenciamento de riscos, de forma a possibilitar a identificação, avaliação, tratamento, monitoramento 
e comunicação dos riscos aos administradores, permitindo redução do grau de incerteza no alcance dos objetivos e na preservação
do valor e perpetuidade dos negócios da companhia. Além disso, visa promover a gestão integrada de todos os riscos aos quais a 
Eneva está exposta, incluindo: riscos financeiros, estratégicos, operacionais, regulatórios, dentre outros. Cabe à diretoria executiva 
definir a metodologia a ser utilizada no processo de gerenciamento de riscos e propor ao conselho de administração o nível de 
apetite ao risco da companhia. A diretoria executiva deve acompanhar de forma periódica o gerenciamento de riscos com o objetivo
de garantir sua eficácia e o cumprimento de seus objetivos, revendo a política e submetendo adequações e melhorias à aprovação 
do conselho de administração. Cabe ao conselho de administração aprovar as alterações da política de gerenciamento de riscos, 
autorizar, se necessário, quaisquer exceções à política, definir o nível de apetite ao risco na condução dos negócios e assegurar 
a aderência da companhia às políticas e às estratégias de gerenciamento de riscos estabelecidas. O conselho de administração 
também deve buscar a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos na companhia e assegurar recursos adequados e 
suficientes para a execução do gerenciamento de riscos de forma independente, objetiva e efetiva. Integridade Empresarial: A
Eneva conduz suas atividades com integridade, honestidade e sempre garantindo que as informações transmitidas sejam trans-
parentes, corretas e confiáveis. Seus colaboradores em todos os níveis, assim como os fornecedores de bens e serviços, devem 
adotar uma conduta íntegra, em conformidade tanto com a legislação brasileira quanto com as melhores práticas empresariais e 
aderentes aos princípios explicitados no Código de Conduta e nas políticas da companhia. A Companhia entende que deve contri-
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buir positivamente para a sociedade e sustentabilidade dos negócios, sob o ponto de vista de integridade e ética, com o propósito 
de ser uma organização que colabore efetivamente para um mundo melhor. Em 2019, a Eneva conduziu uma série de ações de 
acordo com seu Programa de Integridade, coordenado pela área de Compliance e apresentado para o Conselho de Administração. 
Aderente à legislação anticorrupção brasileira e às melhores práticas de integridade. O Código de Conduta Eneva aborda Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente como uma das principais prioridades de cada colaborador no cumprimento das diretrizes relaciona-
das ao tema. Bem como, outros temas importantes como: Assédio, trabalho forçado e Direitos humanos, interações com o Poder 
Público, Relações com Terceiros, cumprimento das leis de defesa da concorrência, conflito de interesses, canal de denúncia entre 
outros. Canal de Denúncia: A Eneva dispõe de um canal seguro e confidencial, externo e independente, para receber denúncias 
de infrações ao código de ética e à lei brasileira. Os relatos podem ser feitos de forma anônima por colaboradores, prestadores 
de serviço e pela sociedade em geral por meio do telefone 0800 601 8679 ou pelo site www.contatoseguro.com.br. Para todas as 
denúncias procedentes são tomadas medidas que variam desde advertência verbal ou escrita, notificação até demissão em casos 
considerados graves. Combate a Corrupção: A Companhia está fortemente engajado em combater quaisquer práticas corruptas 
e desonestas, repudiando toda e qualquer forma de corrupção, fraude, suborno, favorecimento, tráfico de influência, extorsão, 
lavagem de dinheiro e propina nas suas relações internas, com fornecedores, parceiros ou agentes públicos, ainda, em 2019, pu-
blicamos uma Diretriz de Gestão de Consequências e estabelecemos um procedimento de investigação de relatos. Treinamento
Anticorrupção: A Eneva adota uma postura de tolerância zero em relação à corrupção e à fraude, de qualquer espécie e em 
qualquer das suas formas de realização, para tanto, adota políticas de anticorrupção e dissemina seus conteúdos para todos os 
colaboradores (incluindo executivos e conselheiros), que recebem treinamento para prevenir condutas inadequadas. Conformi-
dade: O Sistema de Compliance da companhia integra todas as normas, procedimentos formais, ações e medidas punitivas para 
garantir uma atuação conforme os princípios éticos e a legislação aplicável. A área de Compliance é o órgão associado de caráter 
interno e permanente, vinculado a diretoria Jurídica. A área tem amplas competências, autonomia orçamentária e independência 
de atuação e é gerida por um gerente, que responde ao Diretor Jurídico.

6 - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Eneva vem cumprindo com todas suas obrigações socioambientais estabelecidas no âmbito do licenciamento ambiental de 
seus ativos, obedecendo a legislação aplicável e as iniciativas de saúde, segurança e meio ambiente. Focou, irrefreavelmente, no
atendimento das exigências dos órgãos governamentais, no aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente, no diálogo com a população e em ações que contribuíram para um legado socioambiental positivo nas regiões de atu-
ação da companhia, perseguindo os mais altos padrões de desempenho. Licenças e Autorizações: Em 2019, ressalta-se que a 
manutenção e emissão de novas licenças e autorizações socioambientais garantem o fortalecimento e crescimento da companhia 
de forma sustentável e responsável. Ao longo de todo o ano, o Grupo Eneva buscou cumprir com todas suas obrigações socio-
ambientais estabelecidas no âmbito do licenciamento ambiental de seus ativos, obedecendo a legislação aplicável e as iniciativas 
de saúde e segurança, perseguindo os mais altos padrões de desempenho. Além da manutenção das licenças e autorizações 
existentes, destaca-se que o desenvolvimento de novos projetos e alteração dos existentes seguiram o trâmite exigido pelo licen-
ciamento ambiental, sendo submetidos aos órgãos governamentais competentes para avaliação da viabilidade socioambiental. 
Nesse sentido, em 2019 destaca-se a emissão da Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para a UTE Jaguatirica II, além 
das Autorizações Ambientais para perfuração e exploração do gás natural no Campo do Azulão no estado do Amazonas e emis-
são da Licença de Instalação (LI) para a construção da UTG Azulão no local. Fora isso, foram emitidas as autorizações para as 
atividades de sísmica e perfuração no Maranhão nos blocos correspondentes a rodada 14ª da ANP, destacando-se os blocos PN-
T-69, PN-T-87, PN-T-103, PN-T-101, PN-T-133, PN-T-134, PN-T-117, PN-T-118, PN-T-119, PN-T-146 e PN-T-163. Para produção 
foram emitidas Licenças de Instalação para novos campos, destacando-se GVB, GVA, GVV, GVBO, GBSE e GVBN. A companhia 
manteve o seu compromisso no cumprimento das condicionantes socioambientais previstas nas licenças e autorizações emitidas 
em nome de suas subsidiárias, assim como, nos prazos legais de requerimentos de renovação. Programas de Controle e Mo-
nitoramento Socioambiental: A implantação e operação dos empreendimentos da companhia possuem programas de controle 
e monitoramento socioambiental, possibilitando a mitigação e avaliação dos impactos provocados pela atividade da empresa. Ao 
longo de 2019, a Eneva garantiu o cumprimento integral dos padrões exigidos na legislação vigente de qualidade dos efluentes, da 
água (subterrânea e superficial), do ar, do solo, da destinação adequada de resíduos, das emissões atmosféricas e nos diálogos 
com as comunidades vizinhas. Todos os resultados de controle e monitoramento socioambiental foram apresentados aos órgãos 
ambientais competentes pelo licenciamento das atividades da companhia e estão disponíveis para consulta pública. Gases de 
Efeito Estufa – GEE: As emissões direta e indireta (aquisição e uso de energia elétrica) de Gases de Efeito Estufa (GEE) dos 
ativos operacionais foram inventariadas e quantificadas, de acordo com metodologias reconhecidas internacionalmente. Neste 
contexto, destaca-se o uso das cinzas das usinas Itaqui e Pecém II que são reaproveitadas pela indústria cimenteira, contribuindo 
diretamente para redução de GEE do referido setor, além de obviamente da principal matriz da companhia estar no gás natural, 
que comparativamente com outros hidrocarbonetos é muito menos poluente. Em 2019, também pode-se destacar o desenvolvi-
mento de projetos de energias renováveis, como solar e eólica, incluindo a emissão de 2 Licenças Prévias (LP) para 170 MW. 
Certificações Internacionais: Em 2019, a UTE Itaqui manteve o certificado da norma ISO 9001 (Sistema de Gestão de Qualida-
de) e a UTE Pecém II das normas OHSAS 18.001 (Sistema de Gestão de Saúde e Segurança) e ISO 14.001 (Sistema de Gestão 
Ambiental). As usinas estão comprometidas com as melhores práticas do setor e atuam em conformidade com a legislação.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Programa Eneva nas Comunidades: A Eneva considera estratégico engajar todos seus públicos de interesse – colaboradores, 
imprensa, órgãos públicos, superficiários e comunidades locais. O Programa Eneva nas Comunidades tem como principal objetivo 
promover ações que visem melhorar o relacionamento com os grupos sociais diretos e indiretos e melhorar a qualidade de vida, 
com pilares direcionados a educação, geração de renda e agricultura familiar. Seguem os principais destaques em 2019: • Comuni-
cação e Relacionamento com Partes Interessadas: Realização de encontros e reuniões com lideranças comunitárias e moradores 
das nossas áreas de influência direta e indireta, com a intenção de manter um canal de diálogo transparente e fortalecimento do 
relacionamento. As atividades são realizadas nas 93 comunidades envolvidas no processo de engajamento, com aproximadamen-
te 6.000 pessoas. • Reassentamento Vila Canaã e Nova Demanda: Os projetos de reassentamento das famílias do Maranhão hoje 
estão em monitoramento dos dados de melhoria de qualidade de vida. As 160 famílias çok,f /;z familiar agroecológica, e tem como
principal matriz de sustentabilidade a participação nos processos de políticas pública, promovendo mais renda e fortalecimento.
O projeto de Reassentamento da Vila Canaã foi incluído como referência no Guia de Educação Ambiental do Ibama, em 2019. 
• Projeto Aprender: Projeto social com foco na potencialização da aprendizagem de crianças na primeira infância (0 a 6 anos), 
com propósito na capacitação dos atores diretos (pais e professores) e indiretos (médicos, enfermeiros, assistentes sociais) dos 
municípios do interior do Maranhão. As atividades são alinhadas com a Base Nacional Curricular e tem alcance de 4.400 crianças.
• Seminário de Medidas Devolutivas: Evento anual de avaliação e planejamento dos projetos sociais com os públicos diretamente 
envolvidos. Além das comunidades, estão presentes órgãos públicos, entidades de ensino, órgãos fiscalizadores com o objetivo 
de promover melhoria nos processos de atuação social. • Empreendedorismo Social: O projeto de empreendedorismo tem como 
principal objetivo promover a potencialidade e sustentabilidade local, com atuações diretas com adolescentes e jovens das comu-
nidades da AID. A atividade já tem duração de 3 anos e já foi incluída como atividade extracurricular na grade escolar da Secretaria 
Municipal de Educação do Estado do Maranhão. • Criança Energizada: O Projeto Criança Energizada tem como principal atividade 
incentivar a prática esportiva de 250 crianças e adolescentes de vulnerabilidade social do Estado do Ceará, buscando melhoria 
do desempenho esportivo, buscando talentos e aumento da adesão e rendimento escolar. Doações Voluntárias de Recursos 
Financeiros: Em 2020 foram destinados cerca R$ 511.426,25 para projetos sociais no Estado do Ceará, Maranhão e Roraima por 
meio das Leis de Incentivo, a saber: Instituto Povo do Mar (Fundo da Criança e do Adolescente), Instituto Museu da Pessoa (Lei 
Rouanet), Grêmio Recreativo Pague Menos (Lei de Incentivo ao Esporte) e Hospital do Amor (Fundo do Idoso).

SAÚDE E SEGURANÇA
Regras de Ouro
Em 2019 mantivemos em destaque as questões relacionadas às Regras de Ouro, sua disseminação e utilização. Em março 
realizamos um roadshow em todas as unidades Eneva com o lançamento do cartão PARE, cujo objetivo é esclarecer que todos 
devem interromper atividades inseguras. A campanha contou com a participação do ex-comandante do Bope do Rio de Janeiro, 
Rodrigo Pimentel, que palestrou sobre disciplina operacional e excelência em segurança, culminando no lançamento do concurso 
para escolha do nosso leva de saúde e segurança, visando fortalecer a cultura de segurança na Eneva. Para reforçar ainda mais a
importância das Regras de Ouro, em agosto de 2019 foi elaborado o normativo que prevê a gestão de consequências para casos 
de descumprimento das Regras. Redução das taxas de acidentes: Todos os indicadores relacionados à Saúde e Segurança 
do Trabalho, como taxas de acidentes com e sem afastamento, são acompanhados pela companhia, que também acompanha o 
registro e investigação dos acidentes. Desde a criação da empresa, nunca houve qualquer acidente fatal na ENEVA. Em 2019, 
foram mais de 5,6 milhões de horas trabalhadas sem acidentes fatais dentro de suas unidades operacionais e obteve uma re-
dução nas taxas de acidentes com e sem afastamento. Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente: Ao longo 
de 2019 trabalhamos no processo de melhoria do nosso Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente através da 
elaboração e implantação de plano de ação para tratamento de não conformidades, observações e oportunidades de melhorias 
identificadas durante auditoria interna independente nas unidades operacionais da Eneva que ocorreu no final de 2018. Programa
de Qualidade de Vida: Com intuito de incentivar os colaboradores a buscarem um estilo de vida com hábitos saudáveis, em 2019, 
o programa qualidade de vida manteve e implantou atividades que visam incentivar melhorar cada vez mais o clima e qualidade 
de vida no trabalho. Dentre as atividades destaca-se a criação de grupos de treino e corridas de rua, prática de Yoga, caminhada,
aulas de Jiu-Jitsu na sede da empresa, acompanhamento nutricional, shiatsu, além de grupos de futebol semanais e campanhas 
para atendimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Adequação ao Regulamento Técnico do Sistema de 
Gerenciamento da Integridade de Poços (SGIP): Com a publicação da Resolução ANP n° 46/2016 que institui o Regime de Se-
gurança Operacional para Integridade de Poços de Petróleo e Gás Natural, entrou em vigor em novembro de 2019 o Regulamento 
Técnico do Sistema de Gerenciamento da Integridade de Poços (SGIP), aplicável a área de poços do E&P da Eneva. O objetivo 
do regulamento é estabelecer requisitos e diretrizes que visam a proteção da vida humana e do meio ambiente, à integridade dos 
ativos da União, de terceiros e do Operador do Contrato de Concessão. Neste contexto a Eneva concluiu com êxito o processo 
de implantação do regulamento em suas operações ao longo de 2019. Auditoria de follow up da ANP: Em setembro de 2019, 
o Sistema de Tratamento de Gás do Parnaíba (STGP) e Poços foram auditados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), com 
o objetivo de verificar a conformidade do Sistema de Gestão de Segurança Operacional. Das oito não conformidades registradas 
pela Agência na auditoria realizada em 2017, sete estão sanadas de acordo com a ANP. A não conformidade que continua em 
aberto possui um plano de ação com previsão de conclusão para julho 2020. Cabe destacar que não foram constatadas novas não 
conformidades e a ANP destacou os seguintes pontos positivos da Eneva: • Integração da equipe, demonstrando profissionalismo 
e comprometimento. • Conhecimento pleno dos sistemas, com rápida disponibilização de documentação. • Implementação do 
sistema Redmine em parceria com a área de TI da Eneva. • Transparência e receptividade.

7- CONTEXTO SETORIAL
Introdução: O ano de 2019 foi marcado pelo acréscimo de 7.246 MW de capacidade instalada no parque gerador3, o que corres-
ponde aproximadamente a 4% da capacidade instalada total atual no Brasil. A usina de Belo Monte terminou sua motorização e o 
segundo bipolo para escoar a sua energia para o Sudeste foi entregue. A energia eólica se destacou alcançando 15.404 MW4 de 
capacidade instalada, ao longo do ano, recordes de geração instantânea e média mensal foram sequencialmente superados. As 
eólicas chegaram a atender 88,88% da carga no NE durante períodos de pico. Foram realizados leilões de energia nova, existente 
e, em destaque, o leilão para suprimento da região de Roraima que ainda é um sistema isolado em relação ao Sistema Interligado 
Nacional (SIN). Assim, pode-se observar que a agenda de crescimento do setor iniciada em 2017 continua em vigor. No entanto, 
apesar do incremento de potência hidráulica e eólica, o ano de 2019 foi marcado por períodos de alta geração termelétrica e PLDs 
elevados, devido às condições climatológicas desfavoráveis principalmente nos primeiros e últimos meses do ano. Na esfera 
regulatória, foram retomadas as discussões sobre a modernização do setor elétrico, iniciadas em 2017 com a Consulta Pública nº 
33 de 2017 do Ministério de Minas e Energia. Em 2019, especificamente, um grupo de trabalho envolvendo Aneel, EPE, ONS e 
CCEE foi criado com o intuito de discutir diversos temas tais como novos mecanismos de formação de preço, novos critérios de 
suprimento, separação de lastro e energia, abertura do mercado, dentre outros5. Foi tomada a decisão de incorporação do modelo 
Dessem à cadeia de modelos oficiais de programação e operação do sistema a fim determinar o despacho. O Dessem possui 
horizonte dividido em etapas semi horárias e passou o ano de 2019 em operação sombra. Em julho de 2019, o ONS foi autorizado 
a usar oficialmente o modelo no despacho das usinas a partir de janeiro de 2020. A CCEE foi autorizada a utilizar o modelo para a 
formação do PLD a partir de janeiro de 2021. 
3 https://www.aneel.gov.br/documents/656877/15495819/Retrospectiva+ANEEL+-+2019/73fd2b23-c540-8548-f7bd-
554702f74133?version=1.0
4 https://sintegre.ons.org.br/sites/2/53/Produtos/64/Boletim%20Mensal%20de%20Gera%C3%A7%C3%A3o%20
E%C3%B3lica%202020-01.pdf
5 http://www.mme.gov.br/documents/20182/9d44afb1-9277-a999-979d-8ac284ddede9
Visão geral do Sistema Interligado Nacional (SIN): Com relação à condição hidrológica, o ano de 2019 começou em situação 
desfavorável em regiões de importância para o Sistema Interligado Nacional (SIN). A Energia Natural Afluente (ENA) na região 
Sudeste teve o 6º pior desempenho em janeiro e o 6º pior em fevereiro do histórico. Após esse período, houve melhora significativa 
nas condições hidrológicas para a região durante o período seco. No entanto, o último trimestre de 2019 foi marcado por novas 
condições bastante adversas de hidrologia. Já a região Sul teve um desempenho mais favorável no primeiro semestre do ano, 
tendo os meses de maio e junho figurado entre os melhores do histórico. A partir de julho as condições climáticas no Sul foram 
parecidas com as do Sudeste. A região NE apresentou um desempenho desfavorável durante todo o ano, tendo registrado o pior 
mês de fevereiro do histórico, por exemplo. Por fim, a região Norte também apresentou comportamento desfavorável durante todo 
o ano. A região chegou a apresentar o 4º pior mês de setembro do histórico.
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Figura 1 - Energia Natural Afluente - SE
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Figura 2 - Energia Natural Afluente - S
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Figura 3 - Energia Natural Afluente - NE
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Figura 4 - Energia Natural Afluente - N
O desempenho da carga ao longo de 2019 apresentou crescimento de 1,94%6 em relação a 2018 com destaque para os meses 
de janeiro e fevereiro nos quais a carga bateu recordes de alta. Esses valores altos aconteceram devido às altas temperaturas 
observadas em função da escassez de chuvas no período. Para o período de 2020 a 2024, estima-se que o consumo no sistema 
interligado nacional cresça a uma taxa média de 3,9%7 anuais.
6 Fonte:  http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/carga_energia.aspx
7 Fonte:  http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-305/topico-498/NT-
-PLAN%202024_vf_R1.pdf
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Figura 5 – Taxa de crescimento da carga do SIN 2019 vs 20188
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Figura 6 – Variação da Carga do SIN 2019 x 20209

O despacho térmico foi maior em 2018 do que em 2019 em grande parte dos meses. Apesar disso, o despacho térmico no último 
trimestre de 2019 acabou ficando bem acima do que em 2018, devido a grande diferença da condição hidrológica no período. Em 
função disso, o despacho térmico médio anual acabou ficando maior em 2019.
8 Fonte: http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/carga_energia.aspx
9 Fonte: http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/carga_energia.aspx
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Figura 7 – Geração de Energia Térmica (MW médios)10

Os PLDs nos primeiros meses de 2019 foram consideravelmente altos para o período nos submercados Sudeste e Sul devido às 
condições hidrológicas desfavoráveis no período. Houve descolamento entre os submercados devido a limites de escoamento de 
energia entre os submercados. Após fevereiro, com a recuperação gradativa da ENA, os PLDs ficaram mais baixos e só voltaram 
a subir nos últimos meses do ano, novamente devido às condições hidrológicas.
10 Fonte: http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/geracao_energia.aspx
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Figura 8 - PLDs 2019
A geração eólica apresentou comportamento esperado tendo grande parte de sua geração concentrada no segundo semestre do 
ano, sendo que a geração no período foi a maior do histórico.
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Figura 9 - Geração Eólica
Leilões de Energia: Após a retomada dos leilões de expansão da geração em 2017 e sua consolidação em 2018, 2019 foi um ano 
de retomada da expectativa de crescimento do consumo que culminou com uma maior contratação observada, em comparação 
com os anos imediatamente anteriores. Além dos leilões de energia nova, do ponto de vista da geração, ainda foram realizados 
dois leilões de energia existente (A-1 e A-2) e o primeiro leilão dos Sistemas Isolados para atendimento a Boa Vista e localidades
no Estado de Roraima. Já no âmbito da transmissão, foi realizado um leilão visando ampliar as possibilidades operativas e trazer 
mais confiabilidade ao SIN como um todo. Leilão de Energia Nova A-4/2019: Ao todo foram contratados 81,1 MWm de energia e 
viabilizados 15 projetos, ao preço médio de 151,15 R$/MWh.
Tabela 1 - Leilão de Energia Nova A-4/201911

Fonte Projetos contratados Capacidade instalada (MW) Energia Contratada (MWm) Preço médio (R$/
MWh)

Biomassa 1 21,4 7,4 179,87
Eólica 3 95,2 15,2 79,99
Hidrelétrica (PCH) 5 81,3 37,4 198,12
Solar Fotovoltaica 6 203,7 62,1 67,48
Total 15 401,6 81,1 151,15
Leilão de Energia Nova A-6/2019: Ao todo foram contratados 1.155 MWm de energia e viabilizados 91 projetos ao preço médio 
de 176,09 R$/MWh.
Tabela 2 - Leilão de Energia Nova A-4/201912

Fonte Projetos contratados Capacidade instalada (MW) Energia Contratada (MWm) Preço médio (R$/
MWh)

Biomassa 6 229,6 69,5 187,90
Eólica 44 1.040,2 181,1 98,89
Gás Natural 3 734,1 673,1 188,89
Hidrelétrica (CGH) 6 13,6 7,0 232,05
Hidrelétrica (PCH) 19 253,6 103,8 232,72
Hidrelétrica (UHE) 2 177,9 61,2 157,08
Solar Fotovoltaica 11 530 59,5 84,39
Total 91 2.979,2 1.155,2 176,09

11Fonte: CCEE
12Fonte: CCEE
Leilão dos Sistemas Isolados – Boa Vista: O 1º leilão dos Sistemas isolados contratou 293,87 MW de 9 diferentes empreendi-
mentos, ao preço médio de 833 R$/MWh, para suprimento ao sistema isolado de Boa Vista, considerando que esta é a única ca-
pital brasileira não conectada ao Sistema Interligado Nacional. Importante ressaltar que esta tarifa alta de energia será subsidiada
parcialmente pela CCC (Conta de Consumo de Combustíveis).
Fonte Projetos contratados Capacidade instalada (MW) Preço médio (R$/MWh)
Gás Natural 1 126,3 798,17
Biomassa 4 40 777,00
Óleo Diesel 1 42,26 1.059,17
Híbrido 2 73,83 793,13
Biocombustível 1 10,98 820,67
Total 9 293,87 833,00
Leilões de Energia Existente A-1 e A-2/2019: O Leilão A-1 foi finalizado com a contratação de 215 MWm ao preço de 158,7 R$/
MWh. Já o Leilão A-2 foi finalizado com a contratação de 93 MWm ao preço médio de 183,86 R$/MWh. Os contratos obtidos nestes 
leilões têm prazos de 2 anos. Leilões de Transmissão 2019: Em 2019 foi realizado um leilão de transmissão de energia no mês 
de junho, com oferta e arremate total de 12 lotes. O deságio do leilão foi de 60,3% para concessão na construção de 2.470 km de
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linhas de transmissão13. Acredita-se que a implementação destes projetos trará uma economia nos custos operativos do sistema 
de aproximadamente R$ 430 milhões por ano14. O principal objetivo deste leilão foi o aumento da confiabilidade do sistema para 
atendimento aos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul e São Paulo.
13Fonte: ANEEL
14Fonte: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2019/12/19/aneel-realiza-leilao-de-transmissao-envolvendo-12-lotes-e-r-42-bi-
-em-investimentos.ghtml
Perspectivas para 2020: Quanto à expansão da geração, em 2020, existe a expectativa da entrada em operação comercial da 
térmica Porto de Sergipe que agregará 1,5 GW ao subsistema nordeste, suprida por GNL do mercado internacional. Para 2020 já 
estão agendados dois leilões de energia existente que tem como principal objetivo a recontratação de uma parcela do mercado 
termelétrico e a substituição de usinas a óleo por usinas a gás natural e carvão nacional. Porém as principais expectativas do 
setor para 2020 estão centradas nas possíveis evoluções de mercado que é incentivar a criação de novos produtos e a resolução 
de problemas atuais, tais como GSF, que trazem muita insegurança ao investidor. É fundamental a revisão regulatória de alguns 
aspectos do mercado para que haja a segurança mínima para a realização dos investimentos necessários, a fim de garantir o 
suprimento elétrico e energético do Brasil nos próximos anos. Resumo das atividades recentes de E&P – gás natural: Segundo
dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em 2018 foram concluídos 187 poços no Brasil, 
sendo 121 terrestres e 66 marítimos. Em 2017, foram concluídos 237 poços, dos quais 175 foram terrestres e 62 marítimos15. Em 
2019, foram declaradas 25 notificações de descoberta em poços para a ANP, das quais 17 foram de indícios de hidrocarbonetos 
em terra e 8 no mar. Em 2018, foram notificadas 17 descobertas, sendo 11 terrestres e 6 marítimas16. Com relação às declarações 
de comercialidade, 2019 contou com 2 novos campos: Bacalhau e Bacalhau Norte, ambos marítimos. Em 2018, os concessioná-
rios declararam comercialidade de 11 novos campos: Tartaruga Verde Sudoeste, Gavião Tesoura, Periquito Nordeste, Sudoeste 
de Sapinhoá, Nordeste de Sapinhoá, Noroeste de Sapinhoá, Cancã Leste, Goiá Sul, Neon, Goiá, Neon Sul; 3 terrestres e 8 marí-
timos, sendo um deles da Eneva (Gavião Tesoura). 
Em dezembro de 2019, segundo a ANP, a produção nacional de hidrocarbonetos contou com 301 campos operados por 34 empre-
sas, sendo 70 campos marítimos e 231 terrestres. Em dezembro de 2018, para base comparativa, a produção total contou com 315 
campos e 32 empresas, sendo 79 campos marítimos e 236 terrestres17. Em 2019, o Brasil produziu, em média, 122,43 Mm³/d de 
gás natural, um aumento de 9,4% em relação ao ano de 2018. Neste mesmo ano, a reinjeção de gás representou cerca de 35,2% 
da produção nacional (43,17 Mm³/d), segundo dados do Ministério de Minas e Energia18.
15http://www.anp.gov.br/publicacoes/anuario-estatistico/5237-anuario-estatistico-2019
16http://www.anp.gov.br/conteudo-do-menu-superior/31-dados-abertos/5476-gestao-de-contratos-de-exploracao-e-producao-
-dados-de-e-p
17http://www.anp.gov.br/arquivos/publicacoes/boletins-anp/producao/2019-12-boletim.pdf e 
http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/boletins-anp/Boletim_Mensal-Producao_Petroleo_Gas_Natural/boletim-dezem-
bro-2018.pdf

Segmentação da Produção Nacional de Gás Natural – Média 2019

 
Fonte: Ministério de Minas e Energia (MME)

A oferta importada média de gás natural registrou 26,95 Mm³/d em 2019, dos quais 69% foram provenientes de gás boliviano. Em 
2018, a oferta importada de gás foi de 29,03 Mm³/d. A diminuição do valor total importado entre 2019 e 2018 se deve à redução 
da importação de gás boliviano. Apesar deste movimento, a regaseificação de GNL aumentou de 6,92 Mm³/d em 2018 para 8,28 
Mm³/d em 2019. A oferta importada de gás no Brasil é composta por gás boliviano, argentino e GNL. Em 2019, o Brasil importou 
3,04 bilhões de metros cúbicos de gás natural regaseificado (+12,85% em relação a 2018), ao preço FOB de US$ 5,35 /MMBTU 
(-38,64%), com valor total FOB de US$ 638,0 milhões (-30,83%). As origens das importações foram variadas, incluindo Nigéria, 
Holanda, Trinidad e Tobago, Noruega, Camarões, Angola e Estados Unidos. Sendo assim, a oferta total média de gás natural 
(nacional e importada) foi de 83,48 Mm³/d em 2019, composta por 68% de gás de origem nacional e 32% importado. Em 2018, a 
oferta total foi de 84,12 Mm³/d, sendo 65% nacional e 35% importado. As importações da Bolívia responderam por 22% da oferta 
total de gás natural brasileira em 2019.
18Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural – Ed. 154, dez/2019.

Segmentação da Oferta Total de Gás Natural – Média 2019

 
Fonte: Ministério de Minas e Energia (MME)
A demanda média de gás natural reduziu 1,1% entre 2018 e 2019, de 78,85 Mm³/d para 77,98 Mm³/d. O segmento de maior 
consumo em 2019 foi o industrial, com 47% da demanda, seguido pela geração elétrica, com 37%. Em 2018, a demanda foi 54% 
industrial e 30% para geração elétrica. Com relação a 2017, a demanda total foi 50% industrial e 35% para geração elétrica. Essa 
situação é particularmente distinta nos sistemas isolados (Região Norte e Maranhão). Nestes sistemas, que incluem o Complexo 
do Parnaíba, a demanda total por gás natural passou de 7,84 Mm³/d, em 2018, para 8,36 Mm³/d em 2019 (+6,63%). A geração 
elétrica representou 98% da demanda por gás em 2019 e 96% em 2018. Em 2019, o Brasil produziu 44,7 bilhões de metros cúbi-
cos de gás natural, sendo 36,4 bilhões de metros cúbicos de lavra marítima (81%) e 8,3 bilhões de lavra terrestre (19%), segundo
dados da ANP19. O Estado do Maranhão (Complexo do Parnaíba) respondeu por 1,4 bilhões de m³ de gás, o que corresponde a 
3% da produção nacional total e a 17% da produção terrestre. No que concerne à disponibilidade de gás natural em terra, o Estado 
do Maranhão representou 30% do total nacional (1,4 bilhões de m³) em 2019.

8 - SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUDITOR INDEPENDENTE
Conforme determina a Instrução CVM n° 381, de 14 de janeiro de 2003, a Companhia firmou contrato com a KPMG Auditores 
Independentes (KPMG) para prestação de serviços de auditoria de suas demonstrações contábeis, bem como a revisão de infor-
mações contábeis intermediárias relativas ao exercício de 2019. A KPMG não realizou nenhum outro serviço que não o de auditoria 
que pudessem prejudicar sua independência ou objetividade. Em 2019, a KPMG e suas afiliadas não prestaram nenhum serviço 
adicional à auditoria independente que superasse em 5% o valor contratado. A política de contratação adotada pela Companhia 
atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com as normas vigentes, que determinam, principal-
mente, que o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais para seu cliente ou promover os seus
interesses.
19Dados Estatísticos – ANP 2019.

Demonstrações de Resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações de Resultados Abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)

Balanço Patrimonial 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Demonstrações do Valor Adicionado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

 Ativo 
 Circulante 
 Caixa e equivalentes de caixa 7 1.006.475 452.050 1.517.583 1.152.266
 Títulos e valores mobiliários 8 105.493 96.919 270.652 207.017
 Contas a receber 9 2.150 - 695.181 357.883
 Estoques 10 30.307 34.977 102.211 225.730
 Despesas antecipadas 4.569 9.583 9.133 34.507
 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 12 30.346 46.632 92.544 107.391
 Outros impostos a recuperar 12 6.752 14.568 25.391 30.874
 Instrumentos financeiros derivativos - - 6.698 725
 Adiantamentos diversos 6.249 707 32.147 20.122
 Dividendos a receber 24.354 10.843 392 -
 Depósitos vinculados 2.290 2.288 2.473 2.651
 Operações Comerciais com partes relacionadas 22 21.753 6.496 - -
 Adiantamentos a fornecedores - 2.121 67.055 5.117
 Outros - 2.004 1.660 2.345

1.240.738 679.188 2.823.120 2.146.628
Ativos não circulantes mantidos para venda 4.5 - 5.965 2.730 -

1.240.738 685.153 2.825.850 2.146.628
 Não circulante 
 Realizável a longo prazo 
 Despesas antecipadas 37 26 39 26
 Depósitos vinculados 1.489 388 3.355 28.966
 Operações Comerciais com partes relacionadas 22 253.277 187.551 4.845 4.298
 Mútuos com partes relacionadas 22 538.131 511.118 11.863 13.808
 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 12 57.177 63.828 61.447 69.994
 Outros impostos a recuperar 12 99.269 85.316 102.076 88.927
 Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos 12 250.452 178.291 660.077 572.461
 Outros créditos 72 - 852 586

1.199.904 1.026.518 844.554 779.066
 Investimentos 13 4.762.537 3.718.497 5.330 3.865
 Imobilizado 14 2.009.892 1.836.157 8.805.604 7.929.919
 Intangível 15 917.308 945.679 1.381.806 1.440.204

8.889.641 7.526.851 11.037.294 10.153.054
10.130.379 8.212.004 13.863.144 12.299.682

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

 Passivo 
 Circulante 
 Fornecedores 113.604 59.347 598.155 348.849
 Empréstimos e financiamentos 16 12.117 9.859 178.185 184.066
 Debêntures 17 9.195 - 105.313 113.297
 Arrendamento 11 23.405 - 31.531 -
 Imposto de Renda e Contribuição Social a recolher 18 24.947 22.972 94.147 87.617
 Outros impostos a recolher 18 33.181 7.645 58.957 29.664
 Instrumentos financeiros derivativos - - 7.107 -
 Obrigações sociais e trabalhistas 17.198 12.632 27.854 22.217
 Participações nos lucros 51.053 42.063 73.417 62.227
 Contas a pagar - Setor elétrico - - 11.922 11.439
 Provisão de custo por indisponibilidade - - 73.865 51.560
 Pesquisa e desenvolvimento - Setor elétrico - - 79.705 64.538
 Outras obrigações 4.952 59 5.367 370

289.652 154.577 1.345.525 975.844
Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda 4.5 7.403 2.920 7.403 2.920

297.055 157.497 1.352.928 978.764
 Não circulante 
 Fornecedores 4.814 2.083 31.704 5.167
 Empréstimos e financiamentos 16 79.956 1.595.082 1.221.229 3.197.459
 Debêntures 17 2.628.122 - 4.051.815 1.668.922
 Arrendamento 11 68.231 - 70.234 -
 Operações comerciais com partes relacionadas 22 45.917 45.831 375 26.768
 Retenção contratual - - 4.330 4.330
 Provisão para passivo a descoberto 13.5 3.185 39.220 - -
 Provisão para contingências 20 22.611 12.533 92.845 18.832
 Provisão de abandono 21 75.748 61.720 81.022 66.885
 Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos 12 - - 50.985 45.474
 Outras obrigações 2.306 - 5.596 3.201

2.930.890 1.756.469 5.610.135 5.037.038
 Total do Passivo 3.227.945 1.913.966 6.963.063 6.015.802
 Patrimônio líquido 23
 Capital social 8.834.907 8.822.057 8.834.907 8.822.057
 Reserva de capital 15.640 22.461 15.640 22.461
 Reserva Legal - 4.775 - 4.775
 Reserva de incentivos fiscais 110.725 - 110.725 -
 Ajuste de avaliação Patrimonial 9.541 11.972 9.541 11.972
 Prejuízos acumulados (2.068.379) (2.563.227) (2.068.379) (2.563.227)
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 6.902.434 6.298.038 6.902.434 6.298.038
 Participações de acionistas não controladores - - (2.353) (14.158)
 Total do patrimônio líquido 6.902.434 6.298.038 6.900.081 6.283.880

10.130.379 8.212.004 13.863.144 12.299.682
 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

 Receita de venda de bens e/ou serviços 26 732.433 - 3.137.369 3.129.107
 Custo dos bens e/ou serviços vendidos 27 (238.889) - (1.899.594) (1.875.092)
 Resultado bruto 493.544 - 1.237.775 1.254.015
 Despesas/Receitas operacionais 
 Gerais e administrativas 27 (277.823) (94.917) (373.121) (330.092)
 Outras receitas operacionais 27 35.126 196.382 171.885 203.061
 Outras despesas operacionais 27 (29.734) (4.939) (67.561) (13)
 Resultado de equivalência patrimonial 13.3 397.606 489.181 (2.339) (8.881)
 Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 618.719 585.707 966.639 1.118.090
 Resultado financeiro 
 Receitas financeiras 28 101.877 129.093 178.590 186.712
 Despesas financeiras 28 (174.674) (167.676) (588.770) (691.044)
 Resultado antes dos tributos sobre o lucro 545.922 547.124 556.459 613.758
 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro 
 Corrente 12 (17.280) - (39.483) (35.912)
 Diferido 12 72.156 340.749 82.104 310.377
 Lucro líquido do exercício 600.798 887.873 599.080 888.223
 Atribuído a sócios da empresa controladora 600.798 887.873 600.798 887.873
 Atribuído a sócios não controladores - - (1.718) 350
 Lucro por ação de operações continuadas atribuíveis aos 
acionistas da Companhia durante o exercício (expresso em 
R$ por ação) 

 Lucro líquido básico por ação 24 - - 1,90521 2,81873
 Lucro líquido diluído por ação 24 - - 1,89101 2,81873

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

 Lucro líquido do exercício 600.798 887.873 599.080 888.223
Outros componentes do resultado abrangente a serem 
 posteriormente reclassificados para resultado
 Ajustes de conversão 2.046 16.158 2.046 16.158
 Ajuste de avaliação Patrimonial, líquido de impostos (4.477) (591) (4.477) (591)
 Total de outros resultados abrangentes do exercício 598.367 903.440 596.649 903.790
 Outros componentes do resultado abrangente do exercício
Líquidos dos efeitos tributários 598.367 903.440 596.649 903.790
Atribuível a
 Sócios da empresa controladora 598.367 903.440 598.367 903.440
 Sócios não controladores - - (1.718) 350
Total de outros resultados abrangentes do exercício 598.367 903.440 596.649 903.790

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receitas 865.679 192.382 3.462.970 3.631.235
Vendas de mercadorias, produtos e serviços 830.426 - 3.424.069 3.438.521
Outras receitas 35.253 192.382 38.901 192.714
Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI) (217.753) (52.798) (1.284.634) (1.476.597)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (205.808) (52.364) (1.265.394) (1.349.444)
Contrato de Gás - - (128.499) (117.744)
Perda e recuperação de valores ativos (11.945) (434) 109.259 (9.409)
Valor adicionado bruto 647.926 139.584 2.178.336 2.154.638
Depreciação e amortização (157.326) (3.038) (490.053) (444.879)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade 490.600 136.546 1.688.283 1.709.759
Valor adicionado recebido em transferência 544.893 660.935 176.251 150.114
Resultado de equivalência patrimonial 397.606 489.181 (2.339) (8.881)
Receitas financeiras 69.939 13.082 167.246 65.197
Juros sobre operações de mútuos e Debêntures 31.863 98.133 1.384 16.838
Serviços compartilhados 45.410 56.596 - 56.411
Outros 75 3.943 9.960 20.549
Valor adicionado total a distribuir 1.035.493 797.481 1.864.534 1.859.873
Distribuição do valor adicionado 1.035.493 797.481 1.864.534 1.859.873
Pessoal 130.039 82.200 295.350 249.402
Remuneração direta 96.598 67.216 217.126 196.622
Benefícios 28.982 11.629 67.807 43.979
FGTS e contribuiçòes 4.459 3.355 10.417 8.801
Impostos, taxas e contribuições 117.368 (322.259) 344.634 74.133
Federal 43.225 (322.330) 319.615 85.747
Estadual 25.252 (30) (58.292) (43.809)
Municipal 201 31 416 142
Taxas e contribuições 48.690 70 82.895 32.053
Remuneração capital de terceiros 187.288 149.667 625.470 648.115
Juros e multas pagos ou auferidos 60.676 64 217.299 80.236
Aluguéis 6.587 3.271 18.397 57.628
Variação Cambial e monetária 22.556 22.575 63.077 17.312
Despesas Financeiras 87.707 122.684 295.941 488.919
Outros 9.762 1.073 30.756 4.020
Remuneração de capital próprio 600.798 887.873 599.080 888.223
Lucro líquido do período 600.798 887.873 600.798 887.873
Lucro (Prejuízo) do peíodo atribuído aos acionistas não controladores - - (1.718) 350

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

 Fluxo de caixa das atividades operacionais 
 Resultado antes dos tributos sobre o lucro 545.922 547.124 556.459 613.758
 Ajustes para reconciliar o lucro ao fluxo de caixa das atividades operacionais: 
 Depreciação e amortização 125.029 3.038 456.406 444.879
 Depreciação e amortização CPC 06 (R2) / IFRS 16 32.297 - 33.647 -
 Resultado de equivalência patrimonial (402.581) (508.596) (851) 1.016
 Provisão para passivo a descoberto 4.975 19.415 3.190 7.865
 Juros provisão para abandono 6.433 - 6.906 5.846
 Baixa de poços secos e áreas subcomerciais 36.986 - 36.986 38.175
 Baixa de imobilizado e intangível - - 19.905 -
 Crédito de PIS/COFINS em virtude de decisão judicial (33.705) - (33.705) -
 Juros sobre crédito de PIS/COFINS (8.529) - (8.529) -
 Variação cambial ativa e passiva 1.702 22.575 (24.047) 11.870
 Juros empréstimos e debêntures 123.525 119.007 431.754 475.599
 Atualização monetária contratual 261 - 20.888 (5.096)
 Rendimento de mútuos (31.863) (36.807) (875) (5.284)
 Provisão para contingências 10.078 - 29.667 -
 Juros debêntures a receber - (61.326) - (11.554)
 Reversão de impairment de Itaqui - - (127.114) -
 Rendimentos de aplicações (TVM) e outras receitas e despesas financeiras (21.780) - (31.198) -
 Recuperação de créditos tributários - - 2.673 -
 Instrumentos financeiros derivativos - - (10.444) (619)
 Juros do arrendamento mercantil CPC 06 (R2) / IFRS 16 9.551 - 11.207 -
 Amortização de custo de captação 1.239 - 40.878 49.885
 Ganho na aquisição de controlada - (56.809) - (56.809)
Ganho na compra vantajosa da aquisição de Pecém II - (135.573) - (135.573)

399.540 (87.952) 1.413.803 1.433.958
 (Aumento) redução nos ativos/Aumento (redução) nos passivos operacionais: 
 Adiantamentos diversos (3.421) 489 (73.963) 48.052
 Despesas antecipadas 5.003 (664) 25.361 (16.829)
 Contas a receber (2.150) 61 (326.854) 284.328
 Impostos a recuperar 59.034 1.290 55.289 (7.877)
 Depósitos vinculados (1.103) 12.111 25.788 60.287
 Estoque 4.670 - 83.246 (38.470)
 Impostos, taxas e contribuições 14.615 (2.510) 28.264 (79.677)
 Ativos e passivos mantidos para venda 10.448 9.971 - -

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

 Fornecedores 9.776 3.556 91.669 (88.306)
 Provisões e encargos trabalhistas 13.556 22.482 16.827 5.644
 Mútuos 4.850 - 2.820 -
 Operações comerciais (80.897) 135.907 (26.065) (2.590)
 Recebimentos antecipados - CCC - - 44.091 -
 Dividendos a receber (13.118) (55.065) - -
 Outros ativos e passivos 9.545 (18.139) 37.894 (9.981)

30.808 109.489 (15.633) 154.581
 Imposto de Renda e Contribuição Social pagos (4.384) - (31.924) (61.134)
 Dividendos recebidos 13.753 80.977 - -
 Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados (consumidos) 
pelas atividades operacionais 439.717 102.514 1.366.246 1.527.405

 Fluxo caixa das atividades de investimentos 
 Aquisição de imobilizado e intangível (168.237) (4.115) (829.917) (455.570)
 Aporte de capital / Redução de capital - (248.300) - -
 Aporte de capital em investida (319.001) (110.000) (1.000) (110.000)
 Aquisição de controlada, liquida do caixa adquirido - (160.000) - (148.866)
 Adiantamento para futuro aumento de capital (356.601) - - -
 Títulos e valores mobiliários 13.206 31.130 (17.304) 10.129
 Caixa e equivalentes de caixa líquido gerados (consumidos) 
pelas atividades de investimentos (830.633) (491.285) (848.221) (704.307)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
 Pagamento do passivo de arrendamento mercantil financeiro (28.195) - (39.623) -
 Aporte de capital de minoritários - - 13.524 -
 Captações de financiamentos 2.664.004 - 3.414.004 2.018.410
 Amortizações do principal - financiamentos (1.574.676) - (3.083.148) (2.184.868)
 Juros pagos (78.323) - (371.607) (364.126)
 Pagamento de Fee - Pré pagamento PII - - (11.093) -
 Custos de captações (37.469) (162) (55.224) (43.623)
 Depósitos vinculados - - (19.541) 136.491
 Caixa e equivalentes de caixa líquido gerados (consumido) 
pelas atividades de financiamentos 945.341 (162) (152.708) (437.716)
 Redução de caixa e equivalentes de caixa 554.425 (388.933) 365.317 385.382
 Demonstração da variação de caixa e equivalentes de caixa 
 No início do exercício 452.050 502.905 1.152.266 766.884
 No fim do exercício 1.006.475 113.972 1.517.583 1.152.266
 Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa 554.425 (388.933) 365.317 385.382

Demonstrações dos Fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)
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ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

Capital Social
Integralizado Reserva Legal

Reserva de Capital e 
Opções Outorgadas

Reserva de
Incentivo Fiscal

Outros Resultados 
Abrangentes

Prejuízos
acumulados

Total do
 patrimônio líquido

Participação dos 
Não Controladores

Total do 
patrimônio líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2017 8.822.219 4.775 18.144 - (3.595) (3.451.100) 5.390.443 (14.508) 5.375.935
Transações com acionistas:
Lucro líquido do exercício - - - - - 887.873 887.873 350 888.223
Apropriação de custo de captação (162) - - - - - (162) - (162)
Valor justo dos instr. Patrimoniais - - 4.317 - - - 4.317 - 4.317

Outros resultados abrangentes:
Ajustes de conversão moeda estrangeira do período - - - - 16.158 - 16.158 - 16.158
Ajuste de avaliação patrimonial ativo mantido p/venda - - - - (591) - (591) - (591)

Saldo em 31 de dezembro de 2018 8.822.057 4.775 22.461 - 11.972 (2.563.227) 6.298.038 (14.158) 6.283.880
Aumento de capital 12.850 (12.850) - - 13.523 13.523
Incentivo fiscal SUDAM/SUDENE - 48.837 - (48.837) - - -
Incentivo fiscal ICMS - 61.888 - (61.888) - - -

Transações com acionistas:
Lucro líquido do exercício - - - - - 600.798 600.798 (1.718) 599.080
Reversão da Reserva legal - (4.775) - - - 4.775 - - -
Valor justo dos instr. patrimoniais - - 6.029 - - - 6.029 - 6.029

Outros resultados abrangentes:
Ajustes de conversão moeda estrangeira do exercício - - - - 2.046 - 2.046 - 2.046
Ajuste de avaliação patrimonial ativo mantido p/venda - - - - (4.477) - (4.477) - (4.477)

Saldo em 31 de dezembro de 2019 8.834.907 - 15.640 110.725 9.541 (2.068.379) 6.902.434 (2.353) 6.900.081

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Eneva S.A. (a “Companhia” ou o “Grupo”) é uma sociedade por ações de capital aberto registrada na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão, sob o código “ENEV3”, com sede no município e Estado do Rio de Janeiro, que atua na geração e comercialização de 
energia elétrica e na exploração e produção (E&P) de gás natural, no Brasil. A Eneva tem um parque de geração térmica com 
2,8 GW de capacidade contratada (78% operacional), sendo 1,9 GW a gás natural (74%) e 725 MW a carvão mineral (26%). É a 
segunda maior empresa em capacidade térmica do país, responsável por 11% da capacidade térmica a gás instalada nacional. 
Atualmente, possuímos dez campos declarados comerciais, cinco deles em produção, destinados totalmente ao abastecimento 
das termelétricas a gás natural localizadas no Estado do Maranhão (“Complexo Parnaíba”), assumindo assim um compromisso de 
produção de 8,4 milhões de m³/dia. A Eneva é a maior operadora privada de gás natural do Brasil e possui uma área exploratória 
total superior a 50 mil km² na Bacia do Parnaíba, estado do Maranhão. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui as 
seguintes participações nas controladas, controladas em conjunto e coligadas:

Participação Societária*
31/12/2019 31/12/2018

 Controladas diretas: 
 Térmicas a Gás 
 Parnaíba I Geração de Energia S.A 100,00% 100,00%
 Parnaíba II Geração de Energia S.A. 88,85% 88,85%
 Azulão Geração de Energia S.A. 99,90% 99,90%
 Upstream 
 Parnaíba B.V. 100,00% 100,00%
 Térmicas a Carvão 
 Itaqui Geração de Energia S.A . 100,00% 100,00%
 Pecém II Participações S.A. 100,00% 100,00%
 Outros 
 Amapari Energia S.A. 51,00% 51,00%
 Centrais Termelétricas São Marcos S.A. - 99,90%
 Eneva Participações S.A. 100,00% 100,00%
 Jandaíra Ventos S.A. 99,90% -
 Jandaíra II Ventos S.A. 99,90% -
 MPX Energia GMBH - 100%
 Termopantanal Participações Ltda. 66,67% 66,67%
 Controladas indiretas:
 Térmicas a Gás 
 Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. 70,00% 70,00%
 Térmicas a Carvão 
 Pecém II Geração de Energia S.A. 100,00% 100,00%
 Comercialização de Energia 
 Eneva Comercializadora de Energia Ltda. 100,00% 100,00%
 Outros 
 MPX Chile Holding Ltda. 50,00% 50,00%
 Seival Geração de Energia Ltda 100,00% 100,00%
 SPE’s Ventos 100,00% 100,00%
 Sul Geração Energia S.A. 50,00% 50,00%
 Tauá Geração de Energia Ltda. 100,00% 100,00%
 Termopantanal Ltda. 66,67% 66,67%
 Controladas em Conjunto:
 Centrais Termelétricas São Marcos S.A. 50,00% -
 MABE Construção e Administração de Projetos Ltda. 50,00% 50,00%
 PO&M - Pecém Operação e Manutenção de Geração Elétrica S.A. 50,00% 50,00%
 Porto do Pecém Transportadora de Minérios S.A. 50,00% 50,00%
Coligadas
Seival Sul Mineração Ltda. 30,00% 30,00%
O resumo das especificações técnicas das subsidiárias operacionais é como segue:
Geração de Energia

Empreen-
dimento/
Empresa Localização

Capacida-
de total (¹) Combustível

Data de início 
da operação CCEAR

Autori-
zação

até

Partici-
pação

da
Eneva

Parnaíba I *
Santo Antônio 
dos Lopes/MA 676 MW Gás natural Abril de 2013 452 MWa por 15 anos

Dezembro
de 2027 100%

Parnaíba II 
*/**

Santo Antônio 
dos Lopes/MA 751 MW Gás natural Julho de 2016 568 MWa por 20 anos

Abril de 
2036 100%

Itaqui São Luís/MA 360 MW
Carvão mineral 

importado Fevereiro de 2013 315 MWa por 15 anos
Dezembro
de 2026 100%

Pecém II
São Gonçalo do 

Amarante/CE 365 MW
Carvão mineral 

importado Outubro de 2013 276 MWa por 15 anos
Dezembro
de 2027 100%

Tauá Tauá/CE 1 MW
Fonte de 

energia solar Julho de 2011 Mercado Livre
Não apli-

cável 100%

Jaguatirica II Boa Vista/RR 132 MW GNL Junho de 2021 15 anos no CCESI
Junho de 

2036 100%

Parnaíba V
Santo Antônio 
dos Lopes/MA 385 MW Gás Natural Janeiro de 2024 326 MWa por 25 anos

Dezembro
de 2049 100%

Parnaíba VI
Santo Antônio 
dos Lopes/MA 92 MW Gás Natural Janeiro de 2025 70 MWa por 25 anos

Dezembro
de 2050 100%

(¹) Informação não auditada. * A UTE Parnaíba I e Parnaíba III, tiveram sua garantia física revista, conforme nota explicativa 
nº “1.1 - Eventos significativos do exercício”. ** 98MWa do CCEAR (contrato de comercialização de energia no ambiente regu-
lado), possui prazo de 15 anos, ou seja, até dezembro de 2027. Isso deve-se à incorporação da Parnaíba III, no ano de 2018. 
Exploração e Produção:

Empresa Empreendimento Localização

Partici-
pação da 
ENEVA

Eneva S.A. 10 campos de gás natural, com reservas certificadas (2P) de 27,7 bilhões de m³. MA /AM 100%
Parnaíba B.V. Arrendatária de máquinas e equipamentos para as atividades de E&P Holanda 100%

1.1 Eventos significativos do exercício: Ao longo do exercício de 2019, a Companhia avançou em sua estratégia de crescimen-
to mediante vitória em novos leilões, aquisição de novos blocos exploratórios e reestruturação do seu perfil de dívida. Como parte 
desse avanço operacional, a Companhia foi vencedora do leilão de energia nova A-6 (realizado em outubro de 2019), da Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, que tem como objetivo a expansão da usina termelétrica UTE MC2 Nova Venécia 2 (empre-
endimento “Parnaíba III”), incorporada societariamente em Parnaíba II em 2018, com capacidade instalada adicional de 92,3 MW, 
a ser instalada no Complexo Termelétrico Parnaíba. Esssa expansão recebeu o nome de “Parnaíba VI”. A Parnaíba VI contratou 
70 MW médios, com inflexibilidade operacional sazonal de 50%, assegurando uma receita fixa anual de R$ 85.346,713,80 (oitenta 
e cinco milhões, trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e treze reais e oitenta centavos), pelo prazo de 25 anos, a partir de 1º 
de janeiro de 2025. O CCEAR (Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado) prevê correção anual da receita 
fixa de acordo com a variação do IPCA. Outra vitória relevante no ano de 2019 foi no no Leilão para Suprimento de Energia à Boa 
Vista e localidades conectadas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), pelo projeto de geração termelétrica UTE Jagua-
tirica II (empresa “Azulão Geração de Energia S.A”) com capacidade instalada de 132,3 MW, a ser implantado em Boa Vista, Es-
tado de Roraima. Foi assegurado contrato de Comercialização de Energia Elétrica e Potência nos Sistemas Isolados (CCESI), pelo 
prazo de 15 anos, a partir de 28 de junho de 2021. O fornecimento de gás para a UTE Jaguatirica II será feito a partir do campo
terrestre de Azulão (empresa “Eneva S.A”), na Bacia do Amazonas, Estado do Amazonas (“Campo de Azulão”). O Instituto de 
Proteção Ambiental do Amazonas (“IPAAM”) emitiu a Licença de Instalação (“LI”) para construção da unidade de tratamento de gás 
e do terminal de liquefação a serem instalados no Campo de Azulão (“Azulão”), no Amazonas. Em 19 de julho, o IPAAM já tinha 
emitido LI para a perfuração dos poços de Azulão. Em 5 de setembro, a Companhia obteve a LI para construção da usina terme-
létrica Jaguatirica II. Portanto, todo o projeto integrado Azulão-Jaguatirica encontra-se licenciado e em construção. O Ministério de 
Minas e Energia, mediante Portaria nº 361, publicada no Diário Oficial da União de 10 de setembro de 2019, enquadrou o projeto 
como beneficiário do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Insfraestrutura (“REIDI”). Posteriormente, a Re-
ceita Federal do Brasil publicou o Ato Declaratório Executivo nº 109 autorizando a Azulão Geração de Energia S.A (UTE Jaguati-
rica II”) a se beneficiar do referido regime. O enquadramento no REIDI garante a suspensão da exigência do PIS e da COFINS 
incidentes sobre os bens, serviços e locações incorporados durante fase de construção do projeto, para o suprimento de gás na-
tural (liquefação, tancagem, carretas criogênicas, regaseificação e usina termélétrica). Além das execuções das construções dos 
novos projetos (Parnaíba V e Projeto integrado Azulão-Jaguatirica) e nossa conquista mais recente no leilão A-6 (Parnaíba VI), 
Parnaíba I e o empreendimento Parnaíba III tiveram a garantia física (“GF”) elevada em 129,9 MW médios e 30,4 MW médios, 
respectivamente. A GF das Usinas passa assim a totalizar 609,5 MW médios em Parnaíba I e 132,2 MW médios no empreendi-
mento Parnaíba III, proporcionando às UTEs a possibilidade de comercializar mais energia no mercado. A GF excedente de Par-
naíba I poderá ser comercializada no ambiente de contratação livre, conforme oportunidades de mercado, ou regulado, no caso de 
um novo leilão de energia existente. A revisão da GF de Parnaíba I e III, estava condicionada à comercialização de energia no 
Leilão de Compra de Energia Elétrica Proveniente de Empreendimentos de Geração Existentes de 2019, denominado Leilão “A-2”, 
da ANEEL, realizado em 6 de dezembro de 2019. O empreendimento Parnaíba III contratou 20MW médios, assegurando uma 
receita fixa anual de R$ 18.361.729,07. Já Parnaíba I contratou 2MW médios no leilão, assegurando uma receita fixa anual de R$ 
1.985.183,37. As usinas farão jus ao recebimento de receita fixa a partir de janeiro de 2021, pelo prazo de 2 anos, com reajuste 
anual a ser realizado no mês de novembro, de acordo com a variação do IPCA. No segmento de Exploração e Produção de Gás 
(Upstream) a Companhia obteve sucesso no primeiro ciclo de Oferta Permanente, realizado em 10 de setembro, pela Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que resultou na aquisição de 6 blocos em terra. A Companhia adqui-
riu 100% de participação dos blocos PN-T-47, PN-T-48A, PN-T-66, PN-T-67A, PN-T-68, PNT-102A na Bacia do Parnaíba, no 
Maranhão, e ofertou Programa Exploratório Mínimo de 8.811 Unidades de Trabalho, a ser executado ao longo de 6 anos, na área 
total arrematada de 13.779,74 Km². A Eneva será operadora em todos os blocos arrematados, e o valor total do bônus de assina-
tura foi de R$ 3.503 mil. A assinatura dos contratos ocorreu em 14 de fevereiro de 2020. Os novos ativos complementarão o por-
tfólio da Companhia, que já conta com 38.256 Km² sob concessão na Bacia do Parnaíba, na forma de blocos exploratórios, áreas 
em desenvolvimento e dez campos declarados comerciais. A estratégia fortalece a presença da Eneva na região, em continuidade 
ao desenvolvimento do modelo Reservoir-to-Wire (R2W), que integra a produção de gás em terra à geração de energia. Ainda no 
primeiro semestre de 2019 foi concluído o processo da 2a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 3 séries 
no valor total de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais). Os recursos obtidos por meio das debêntures da primeira e da segun-
da série foram destinados ao pagamento antecipado de 100% do saldo remanescente dos créditos quirografários do Plano de 
Recuperação Judicial da Companhia, no montante de R$ 1.575 bilhões. Considerando o cumprimento integral das obrigações do 
Plano de Recuperação Judicial com a anuência de todos os credores, e sem mais questões a serem decididas no processo, a 
Eneva S.A. e a Eneva Participações S.A. requereram ao Juízo Competente a imediata baixa e arquivamento dos autos deste 
processo. Já os recursos da terceira série serão destinados ao pagamento ou reembolso, conforme o caso, de gastos, despesas 
e/ou dívidas relacionados à implantação da UTE Parnaíba 5A e 5B (“Parnaíba V”), ativo qualificável - Usina geradora de Energia, 
em construção. Para complementar os recursos financeiros relacionados à construção da UTE Parnaíba V, em 28 de junho, foi 
celebrado o contrato de financiamento entre a Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. e o Banco do Nordeste do 
Brasil S.A. (“BNB”), no valor de R$ 842.567.004,00 (oitocentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e sete mil e 
quatro reais), com prazo de 17 (dezessete) anos. Já em relação ao segmento de Upstream, o Ministério de Minas e Energia - MME, 
enquadrou o plano de investimentos na exploração, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos na Bacia do Parnaíba (“Pla-
no de Investimentos”) como projeto prioritário para emissão de debêntures de infraestrutura. Assim, em dezembro, foi concluída a
3a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor de R$ 
650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais), cujo vencimento é dezembro de 2027. Os recursos líquidos obtidos, por 
meio das debêntures serão utilizados até a data de vencimento das debêntures para investimento, pagamento futuro ou reembol-
so, conforme o caso, de gastos, despesas e/ou dívidas que tenham ocorrido em período igual ou inferior a 24 meses, que sejam 
relacionados à execução do projeto Parque dos Gaviões - Bacia do Parnaíba. Ainda no 2º semestre, ocorreu o refinanciamento da 
dívida da subsidiária Parnaíba II Geração de Energia S.A. (“Parnaíba II”), por meio da emissão de R$ 750 milhões em debêntures 
simples, não conversíveis em ações, em 3 séries e pagamento antecipado do saldo remanescente das dívidas relativas à: • 1a

emissão de debêntures simples de Parnaíba II, no montante de R$ 717 milhões • 2a emissão de debêntures simples de Parnaíba 
III Geração de Energia S.A. (sucedida por Parnaíba II, no montante de R$ 246 milhões. • Cédula de crédito Bancário junto ao 
Banco Itaú Unibanco S.A., no montante total de R$ 223 milhões. Em novembro, a Companhia firmou com a Natural Energia Parti-
cipações Ltda, um acordo de exclusividade na negociação para aquisição de 75% do projeto UTE Nossa Senhora de Fátima. O 
acordo prevê que a Companhia terá exclusividade para a realização de due diligence, bem como para negociar a mencionada 

aquisição até a data do Leilão ANEEL A-4 e/ou A-5 de 2020, ou 15 dias após a habilitação da UTE Fátima em um leilão de energia 
no ACR - Ambiente de Contrato Regulado, o que ocorrer primeiro. A UTE Fátima possui licença prévia para uma usina termelétrica 
a gás natural, com capacidade de até 1.750 MW, no município de Macaé, estado do Rio de Janeiro. Todos os eventos têm como 
finalidade a reestruturação das dívidas financeiras, bem como a execução dos novos projetos da Companhia e crescimento contí-
nuo na geração de energia elétrica e exploração de gás natural.
2. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES
O Grupo Eneva buscou cumprir com todas as suas obrigações socioambientais estabelecidas no âmbito do licenciamento ambien-
tal de seus ativos, obedecendo a legislação aplicável e as iniciativas de saúde e segurança, perseguindo os mais altos padrões de 
desempenho. A manutenção e emissão de novas licenças e autorizações socioambientais garantem o fortalecimento e crescimen-
to da Companhia de forma sustentável e responsável. Além da manutenção das licenças e autorizações existentes, destaca-se 
que o desenvolvimento de novos projetos e alteração dos existentes seguiram o trâmite exigido pelo licenciamento ambiental, 
sendo submetidos aos órgãos governamentais competentes para avaliação da viabilidade socioambiental. Nesse sentido, em 
2019 destaca-se a emissão da Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para a UTE Jaguatirica II, além das Autorizações 
Ambientais para perfuração e exploração do gás natural no Campo do Azulão no estado do Amazonas e emissão da Licença de 
Instalação (LI) para a construção da UTG Azulão no local. Adicionalmente, foram emitidas as autorizações para as atividades de 
sísmica e perfuração no Maranhão nos blocos correspondentes a rodada 14ª da ANP, destacando-se os blocos PN-T-69, PN-T-87, 
PN-T-103, PN-T-101, PN-T-133, PN-T-134, PN-T-117, PN-T-118, PN-T-119, PN-T-146 e PN-T-163. Para produção foram emitidas 
as Licenças de Instalação para novos campos, destacando-se GVB, GVA, GVV, GVBO, GBSE e GVBN.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamen-
tos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (International 
Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)), e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas 
pela administração na sua gestão. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras 
estão apresentadas na Nota 4. As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de 
valor, exceto quando de outra forma indicado. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações fi-
nanceiras estão apresentadas nas respectivas notas explicativas. 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 do Grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, 
bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na 
Nota 5. (a) Demonstrações financeiras consolidadas: As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão 
sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC’s) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting 
Standards (IFRS). A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela legis-
lação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Companhias abertas. As IFRS não requerem
a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação 
suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações contábeis. (b) Demonstrações financeiras individuais: As demons-
trações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Na demonstração financeira consolidada esses custos são apresentados na 
conta “imobilizado”. Deste modo não existe diferença entre o patrimônio líquido individual da controladora e o patrimônio líquido 
consolidado. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração e pela diretoria em 23 
de março de 2020. (c) Mudanças nas práticas contábeis e divulgações: CPC 06 (R2) Operações de Arrendamento Mercantil 
/ (IFRS 16 Leases): O CPC 06 (R2), estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de 
operações de arrendamento mercantil e exige que os arrendatários forneçam informações relevantes de modo que representem 
fielmente essas transações. Sendo assim os arrendatários passam a reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de 
uso do ativo arrendado. A definição de arrendamento abrange todos os contratos que conferem direito de uso e controle de um 
ativo identificável, incluindo contratos de locação e, potencialmente, alguns componentes de contratos de prestação de serviço. 
Esta norma impactou o registro das operações de arrendamento operacional que a Companhia possui em aberto. Nos casos em 
que a Companhia é arrendatária, a mesma reconheceu: (i) pelo direito de uso do objeto dos arrendamentos, um ativo; (ii) pelos 
pagamentos estabelecidos nos contratos, trazidos a valor presente, um passivo; (iii) despesas com depreciação dos ativos; e 
(iv) despesas financeiras com os juros sobre obrigações do arrendamento. Transição CPC 06(R2): A Companhia adotou o CPC 
06(R2) a partir do dia 1º de janeiro de 2019, data de adoção inicial, utilizando a abordagem retrospectiva modificada, dessa forma, 
a informação comparativa não foi reapresentada e continua a ser divulgada de acordo com o CPC 06/IFRIC 4. Como resultado da 
adoção, a Companhia alterou sua política contábil para os contratos de arrendamento, conforme apresentado na nota explicativa 
nº 11 “Arrendamentos”. ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (IFRIC 23 - Uncertainty over Income 
Tax Treatments): Tem por objetivo esclarecer como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 (IAS 12) 
- Tributos sobre o lucro, quando há incerteza sobre o tratamento dos tributos sobre o lucro. Por exemplo, pode não estar claro: • 
Como aplicar a legislação tributária aplicável a transações ou circunstâncias específicas; • Ou se as autoridades tributárias aceita-
rão determinado tratamento tributário adotado pela entidade. Se a entidade concluir que não é provável que um tratamento tributá-
rio específico seja aceito, a entidade deve usar estimativas (valor mais provável ou valor esperado) para determinar o tratamento 
tributário (lucro tributável, bases tributárias, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não usados) taxas de imposto e assim 
por diante. A decisão deve basear-se em qual método fornece melhores previsões da resolução da incerteza. A Companhia avaliou 
os requerimentos dessa nova interpretação e concluiu que não há impacto significativo nas demonstrações financeiras, uma vez 
que os principais tratamentos de apuração de Imposto de Renda e de Contribuição Social são considerados como provável que 
sejam aceitos pelas autoridades tributárias. (d) Mudanças nas práticas contábeis e divulgações ainda não vigentes: Novas
normas serão efetivas para os exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2020, os quais não foram adotados pela Companhia na 
preparação destas demonstrações financeiras. As seguintes normas foram alteradas e não deverão ter um impacto significativo 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas prospectivas da Companhia: • Revisão do CPC 00 - Estrutura Conceitual 
para Relatório Financeiro; • Alteração no CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios; • Mudança no CPC 26 (R1) - Apresentação das 
Demonstrações Contábeis; • Modificação no CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.
4. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS
4.1 Consolidação: A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta ou tem 
direitos a retornos variáveis de seu investimento e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. As demonstra-
ções financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da controladora, daquelas empresas onde a Companhia de-
tém o controle (diretamente e indiretamente), conforme detalhadas na Nota Explicativa nº “1 Investimentos”. As seguintes políticas 
contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas: (a) Controladas: Controladas são todas as 
entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais o Grupo detém o controle. A consolidação é interrompida a partir da data 
em que o Grupo deixa de exercer o controle. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos, inclusive os passivos contingentes 
assumidos para a aquisição de controladas em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na 
data da aquisição. O Grupo reconhece a participação não controladora na adquirida pela parcela proporcional da participação não
controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da participação não controladora é determinada em cada 
aquisição realizada. Custos relacionados com aquisições são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos. Transa-
ções, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo são eliminados. Os prejuízos não realizados também 
são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis 
das controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. (b) Tran-
sações com participações de não controladores: Os investimentos detidos por outros investidores nas controladas da Eneva são 
classificados como acionista não controlador. Para as compras de participações de não controladores, a diferença entre qualquer 
contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil dos ativos líquidos da controlada é registrada no patrimônio líquido. (c)
Coligadas e empreendimentos controlados em conjunto: Coligadas são todas as entidades sobre as quais o Grupo tem influên-
cia significativa, mas não o controle, geralmente por meio de uma participação societária de 20% a 50% dos direitos de voto. Con-
troladas em conjunto são todas as entidades sobre as quais o Grupo tem controle compartilhado com uma ou mais partes. Esses 
investimentos são classificados como operações em conjunto (joint operations) ou empreendimentos controlados em conjunto (joint
ventures) dependendo dos direitos e das obrigações contratuais de cada investidor. Os investimentos em coligadas e joint ventures
são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo. O investimen-
to do Grupo em coligadas e joint ventures inclui o ágio identificado na aquisição, líquido de qualquer perda por impairment acumu-
lada. Ver nota explicativa “15 - Intangível”, impairment de ativos não financeiros, incluindo ágio. A participação do Grupo nos lucros 
ou prejuízos de suas coligadas e joint ventures é reconhecida na demonstração do resultado e a participação nas mutações patri-
moniais são reconhecidas no patrimônio do Grupo. Quando a participação do Grupo nas perdas de uma coligada ou joint venture for 
igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer outros recebíveis, o Grupo não reconhece perdas adicionais,
a menos que tenha incorrido em obrigações ou efetuado pagamentos em nome da coligada ou controlada em conjunto. Os ganhos 
não realizados das operações entre o Grupo e suas coligadas e joint ventures são eliminados na proporção da participação do 
Grupo. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment)
do ativo transferido. As políticas contábeis das coligadas e joint ventures são alteradas, quando necessário, para assegurar consis-
tência com as políticas adotadas pelo Grupo. Caso a participação societária na coligada for reduzida, mas for retida influência signi-
ficativa, somente uma parte proporcional dos valores anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes será reclassifi-
cada para o resultado, quando apropriado. Os ganhos e as perdas por diluição, ocorridos em participações em coligadas, são 
reconhecidos na demonstração do resultado. 4.2 Conversão de moeda estrangeira: (a) Moeda funcional e moeda de apresen-
tação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas ligadas à Companhia são mensurados usando 
a moeda do principal ambiente econômico no qual cada empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação da Companhia. 
(b) Transações e saldos: As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de 
câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são reavaliados. Os ganhos e as perdas 
cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ati-
vos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto quando qualificadas 
como hedge accounting e, portanto, que são diferidos no patrimônio como operações de hedge de fluxo de caixa. Os ganhos e as 
perdas cambiais relacionados com operações comerciais, empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são apresentados na de-
monstração do resultado como receita ou despesa financeira. (c) Empresa com moeda funcional diferente: Os resultados e a 
posição financeira da controlada Parnaíba B.V., cuja moeda funcional é diferente da moeda de apresentação, são convertidos na 
moeda de apresentação, como segue: (i) Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela taxa 
de fechamento da data do balanço. (ii) As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas de 
câmbio médias (a menos que essa média não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas vigentes nas datas 
das operações, e, nesse caso, as receitas e despesas são convertidas pela taxa das datas das operações). (iii) Todas as diferenças 
de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado no patrimônio líquido, na conta “Ajustes de avaliação pa-
trimonial”. Quando uma operação no exterior é parcialmente alienada ou vendida, as diferenças de câmbio que foram registradas no 
patrimônio são reconhecidas na demonstração do resultado como parte de ganho ou perda da venda. Na consolidação, as diferen-
ças de câmbio decorrentes da conversão do investimento líquido em operações no exterior são reconhecidas no patrimônio líquido. 
Quando uma operação no exterior é parcialmente alienada ou vendida, as diferenças de câmbio que foram registradas no patrimônio 
são reconhecidas na demonstração do resultado como parte de ganho ou perda da venda. 4.3 Contas a pagar aos fornecedores: 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negó-
cios, sendo classificadas no balanço conforme prazo de vencimento (circulante e não circulante). Elas são, inicialmente, reconheci-
das pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 4.4
Participação nos resultados: A Companhia reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resultados de funcionários 
com base em metas corporativas estabelecidas atreladas ao plano de desenvolvimento e crescimento da Companhia. A participação 
nos resultados é composta por avaliação das metas de todos os colaboradores e diretoria. No entendimento da Administração, esse 
benefício vem sendo aprimorado com o passar dos anos para proporcionar um maior engajamento dos funcionários na melhoria dos 
resultados da Companhia. 4.5 Ativos classificados como mantido para venda: Em 25 de fevereiro de 2019, a Companhia cele-
brou Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato”) com a Copelmi Participações Ltda. (“Copelmi”), para 
alienação da totalidade de sua participação na coligada Seival Sul Mineração (30%) e o terreno de propriedade da controlada indi-
reta Seival Geração de Energia (custo de R$2.730), conforme divulgado anteriormente na demonstração financeira do exercício de 
2018. A conclusão da operação está sujeita ao assentimento do Conselho de Defesa Nacional - CDN. O CPC 31 (IFRS 5) - Ativo 
Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, exige que os ativos que forem classificados como mantidos para 
venda sejam mensurados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo deduzidos das despesas de venda. Seguem infor-
mações dos ativos mantidos para venda:

31/12/2019

% Investidora Resultado
Passivo a 

descoberto Passivo a descoberto registrado na Eneva
Seival Sul Mineração S.A. 30% Eneva S.A. (17.600) (24.678) (7.403)
Uma vez classificados como mantidos para venda, ativos intangíveis e imobilizado não são mais amortizados ou depreciados, e 
qualquer investimento mensurado pelo método da equivalência patrimonial não é mais sujeito à aplicação do método. 4.6 Práticas 
contábeis: As demais práticas contábeis relevantes da Companhia e suas controladas estão apresentadas nas notas explicativas 
próprias aos itens a que elas se referem.
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ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

Contas patrimoniais 31/12/2019: Geração a Gás Natural

Térmicas a Gás Upstream Eliminações
Subtotal

Consolidado
Térmicas
 à Carvão Eliminações

Subtotal
Consolidado

Comercialização
 de Energia

Holding e 
outros Eliminações

Total do 
Consolidado

 Total do ativo 4.140.434 5.266.768 (431.105) 8.976.097 4.693.724 (2.605) 4.691.119 129.474 620.242 (553.788) 13.863.144
 Circulante 883.385 1.318.522 (119.707) 2.082.200 637.584 - 637.584 56.674 49.392 - 2.825.850
 Caixa e equivalentes 277.485 1.006.502 - 1.283.987 201.924 - 201.924 13.676 17.996 - 1.517.583
 Contas a receber 382.288 2.134 - 384.422 289.903 - 289.903 20.826 30 - 695.181
 Estoque 14.224 30.307 - 44.531 57.669 - 57.669 - 11 - 102.211
 Outros ativos 209.388 279.579 (119.707) 369.260 88.088 - 88.088 22.172 31.355 - 510.875
 Não circulante 3.257.049 3.948.246 (311.398) 6.893.897 4.056.140 (2.605) 4.053.535 72.800 570.850 (553.788) 11.037.294
 IR e CS Diferido 93.913 250.454 - 344.367 293.821 - 293.821 21.853 36 - 660.077
 Imobilizado e intangível 3.132.642 2.615.492 (17.824) 5.730.310 3.755.770 - 3.755.770 135 115.431 585.764 10.187.410
 Outros ativos 30.494 1.082.300 (293.574) 819.220 6.549 (2.605) 3.944 50.812 455.383 (1.139.552) 189.807
 Total do passivo 4.140.434 5.266.768 (431.105) 8.976.097 4.693.724 (2.605) 4.691.119 129.474 620.242 (553.788) 13.863.144
 Circulante 474.631 502.397 (193.629) 783.399 478.988 (142) 478.846 59.499 21.830 9.354 1.352.928
 Empréstimos - 12.117 - 12.117 166.068 - 166.068 - - - 178.185
 Debêntures 96.118 9.195 - 105.313 - - - - - - 105.313
 Outros passivos 378.513 481.085 (193.629) 665.969 312.920 (142) 312.778 59.499 21.830 9.354 1.069.430
 Não circulante 1.771.202 2.802.321 (237.476) 4.336.047 1.714.749 (2.463) 1.712.286 3.384 121.560 (563.142) 5.610.135
 Empréstimos - 79.957 - 79.957 1.141.272 - 1.141.272 - - - 1.221.229
 Debêntures 1.423.694 2.628.121 - 4.051.815 - - - - - - 4.051.815
 Outros passivos 347.508 94.243 (237.476) 204.275 573.477 (2.463) 571.014 3.384 121.560 (563.142) 337.091
 Acionistas não controladores - - - - - - - - (2.353) (2.353)
 Patrimônio Líquido 1.894.601 1.962.050 - 3.856.651 2.499.987 - 2.499.987 66.591 479.205 - 6.902.434
Contas patrimoniais 31/12/2018: Geração a Gás Natural

Térmicas a Gás Upstream Eliminações
Subtotal

Consolidado
Térmicas
à Carvão Eliminações

Subtotal
Consolidado

Comercialização
 de Energia

Holding e 
outros Eliminações

Total do 
Consolidado

Total do ativo 3.779.238 3.469.562 (490.605) 6.758.195 4.565.325 (2.608) 4.562.717 125.078 1.889.391 (1.035.699) 12.299.682
Circulante 865.651 613.321 (92.408) 1.386.564 562.638 - 562.638 61.658 207.800 (72.032) 2.146.628
Caixa e equivalentes 481.094 338.226 - 819.320 193.549 - 193.549 22.582 116.815 - 1.152.266
Contas a receber 176.040 2.018 - 178.058 161.971 161.971 17.815 39 - 357.883
Estoque 37.639 34.977 - 72.616 153.103 - 153.103 - 11 - 225.730
Outros ativos 170.878 238.100 (92.408) 316.570 54.015 - 54.015 21.261 90.935 (72.032) 410.749
Não circulante 2.913.587 2.856.241 (398.197) 5.371.631 4.002.687 (2.608) 4.000.079 63.420 1.681.591 (963.667) 10.153.054
IR e CS Diferido 64.134 178.291 - 242.425 308.147 - 308.147 21.853 36 - 572.461
Imobilizado e intangível 2.569.511 2.410.573 - 4.980.084 3.686.572 - 3.686.572 181 101.004 602.282 9.370.123
Outros ativos 279.942 267.377 (398.197) 149.122 7.968 (2.608) 5.360 41.386 1.580.551 (1.565.949) 210.470
Total do passivo 3.779.238 3.469.562 (490.605) 6.758.195 4.565.325 (2.608) 4.562.717 125.079 1.889.391 (1.035.700) 12.299.682
Circulante 236.369 398.922 (89.329) 545.962 405.605 (154) 405.451 63.125 29.723 (65.497) 978.764
Empréstimos 18.266 9.859 - 28.125 155.941 - 155.941 - - - 184.066
Debêntures 113.297 - - 113.297 - - - - - - 113.297
Outros passivos 104.806 389.063 (89.329) 404.540 249.664 (154) 249.510 63.125 29.723 (65.497)) 681.401
Não circulante 2.433.311 503.665 (383.772) 2.553.204 1.857.631 (2.454) 1.855.177 8.200 1.590.660 (970.203) 5.037.038
Empréstimos 201.817 77.698 - 279.515 1.394.858 - 1.394.858 - 1.517.384 - 3.191.757
Debêntures 1.674.624 - - 1.674.624 - - - - - - 1.674.624
Outros passivos 556.870 425.967 (383.772) 599.065 462.773 (2.454) 460.319 8.200 73.276 (970.203) 170.657
Acionistas não controladores - - - - - - - - (14.158) - (14.158)
Patrimônio Líquido controladores 1.109.558 2.566.975 (17.504) 3.659.029 2.302.089 - 2.302.089 53.754 283.166 - 6.298.038

2019
Geração a Gás Natural

Térmicas à Gás Upstream Eliminações
Subtotal

Consolidado
Térmicas
 à Carvão Eliminações

Subtotal
Consolidado

Comercialização
 de Energia

Holding e 
outros Eliminações

Total do 
Consolidado

 Demonstração do resultado 
 Receita operacional líquida 1.742.505 742.845 (673.721) 1.811.629 1.284.722 - 1.284.722 412.786 506 (372.274) 3.137.369
 Custo de Bens e/ou Serviços vendidos              (1.300.638) (238.857) 670.947 (868.548) (990.228) - (990.228) (406.764) (114) 366.060 (1.899.594)
 Despesas operacionais (33.974) (193.573) - (227.547) (23.819) - (23.819) (4.897) (10.903) (13.284) (280.450)
 Outros resultados operacionais (7.827) 5.393 - (2.434) 104.709 - 104.709 245 1.804 - 104.324
 Despesas com exploração e poço seco                              - (92.671) - (92.671) - - - - - - (92.671)
 Equivalência patrimonial - 394.899 (188.250) 206.649 29.854 (29.854) - - 39.313 (248.301) (2.339)
 Receita Financeira 69.394 101.916 (22.647) 148.663 43.500 - 43.500 12.722 2.159 (28.454) 178.590
 Despesa Financeira (258.427) (176.672) 25.421 (409.678) (203.526) - (203.526) (629) (3.391) 28.454 (588.770)
 Provisão dos tributos correntes e diferidos                  5.834 54.876 - 60.710 (17.463) - (17.463) (626) - - 42.621
 Lucro (Prejuízo) do período 216.867 598.156 (188.250) 626.773 227.749 (29.854) 197.895 12.837 29.374 (267.799) 599.080
 Atribuído a sócios da empresa controladora           216.867 598.156 (188.250) 626.773 227.749 (29.854) 197.985 12.837 29.374 (266.081) 600.798
 Atribuído a sócios não controladores - - - - - - - - - (1.718) (1.718)

2018
Geração a Gás Natural

Térmicas à Gás Upstream Eliminações
Subtotal

Consolidado
Térmicas
 à Carvão Eliminações

Subtotal
Consolidado

Comercialização
 de Energia

Holding e 
outros Eliminações

Total do 
Consolidado

 Demonstração do resultado 
 Receita operacional líquida 2.311.048 232.332 (716.379) 1.827.001 1.231.240 - 1.231.240 495.441 356 (386.109) 3.167.929
 Custo de Bens e/ou Serviços vendidos              (1.453.744) (173.652) 716.379 (911.017) (902.837) - (902.837) (486.059) (110) 386.109 (1.913.914)
 Despesas operacionais (65.860) (6.832) - (72.692) (22.318) - (22.318) (3.977) (90.562) (28.139) (217.688)
 Outros resultados operacionais 2.206 2.173 - 4.379 (1.113) - (1.113) - 199.782 - 203.048
 Despesas com exploração e poço seco                 (112.404) - - (112.404) - - - - - - (112.404)
 Equivalência patrimonial - - - - - - - - (8.881) - (8.881)
 Receita financeira 54.638 19.186 - 73.824 60.826 - 60.826 3.093 48.969 - 186.712
 Despesa financeira (242.532) (122.374) (364.906) (212.186) (212.186) (19.736) (94.216) - (691.044)
 Provisão dos tributos correntes e diferidos              (83.194) (9.891) - (93.085) 28.056 - 28.056 (8) 339.502 - 274.465
 Lucro (Prejuízo) do exercício 410.158 (59.058) - 351.100 181.668 - 181.668 (11.246) 394.840 (28.139) 888.223
 Atribuído a sócios da empresa controladora            410.158 (59.058) - 351.100 181.668 - 181.668 (11.246) 394.840 (28.489) 887.873
 Atribuído a sócios não controladores - - - - - - - - - (350) (350)

5. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores,
incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 5.1 Estimativas e premissas contá-
beis críticas: Na elaboração das demonstrações financeiras, individuais (exceto como informado na nota explicativa 3b) e conso-
lidadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e internacionais, é requerido que a Administração da Companhia 
e de suas controladas se baseiem em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos, passivos, receitas e
despesas. Os resultados dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem 
diferir dessas estimativas, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e
premissas pelo menos trimestralmente, exceto quanto a redução ao valor recuperável que é revisada conforme critérios detalhados 
na nota explicativa nº “14 - Imobilizado”. Itens significativos sujeitos a estimativas e julgamentos de premissas estão incluídos abai-
xo: • a análise do risco de crédito para determinação da perda estimada para créditos de liquidação duvidosa, vide nota explicativa 
nº “9 - Contas a receber”; • reconhecimento de provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas, administrativos e regulatórios, 
por meio da análise da probabilidade de perda que inclui avaliação das evidências disponíveis, as jurisprudências disponíveis, as
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos, 
vide nota explicativa nº “20 - Provisão para contingências”; • Ativos e passivos financeiros por meio de derivativos e expectativa 
sobre o mercado de commodities, vide nota explicativa nº “19 - Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos”; • As reservas 
de gás natural são calculadas tendo por base informações econômicas, geológicas e de engenharia, como perfis de poço e dados 
de pressão, dentre outros. Os volumes de reservas são utilizados para o cálculo das taxas de depreciação/depleção/amortização 
no método de unidades produzidas e nos testes de recuperabilidade dos ativos (impairment). A determinação da estimativa do 
volume de reservas requer julgamento significativo e está sujeita a revisões, no mínimo anualmente, realizadas a partir de rea-
valiação de dados preexistentes e/ou novas informações disponíveis relacionadas à produção e geologia dos reservatórios, bem 
como alterações em preços e custos utilizados. As revisões podem, também, resultar de alterações significativas na estratégia 
de desenvolvimento da Companhia ou na capacidade de produção, vide nota explicativa “nº 15 - Intangível” • Perda (impairment) 
dos ativos não circulantes - A Companhia testa eventuais perdas nos ativos, de acordo com as políticas contábeis descritas nas 
notas explicativa especificas. Os valores recuperáveis de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) foram determinados com base em 
cálculos do valor em uso. • Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos - Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos 
com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos e os adotados para fins de tributação e 
sobre prejuízos fiscais na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão 
compensados, vide nota explicativa nº “13 - Impostos a recuperar e diferidos”. • Impacto das reservas de gás natural nas estimati-
vas de custos com obrigações de desmantelamento de áreas - A estimativa do momento de realização dos custos com obrigações 
de desmantelamento de áreas é baseada no prazo de exaustão das reservas provadas de acordo com os critérios estabelecidos 
pela ANP/SPE. Revisões nas estimativas de reservas que impliquem em mudanças no prazo de exaustão podem afetar a provisão 

para desmantelamento de áreas. O reconhecimento contábil dessas obrigações deve ser a valor presente, utilizando-se uma taxa 
de desconto livre de risco, ajustada ao risco de crédito da companhia. Em função dos longos períodos até a data de abandono, 
variações na taxa de desconto, por menor que sejam, podem ocasionar grandes variações no valor reconhecido.

6. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
A Administração da Companhia gerencia seus empreendimentos com base em cinco segmentos de negócios principais, sendo: (i) 
térmicas a gás, (ii) upstream, (iii) térmicas a carvão, (iv) comercialização de energia e (v) outros. As atividades de cada segmento 
têm seu desempenho avaliado pela Diretoria Executiva da Companhia e refletem a estrutura do modelo de negócio adotado. 
Cabe destacar que as operações entre a Companhia e suas controladas, bem como as operações entre as controladas são 
integralmente eliminadas para a apresentação dos saldos por segmento. Abaixo descrição dos segmentos: (i) Térmicas a gás: 
Fazem parte deste segmento as controladas Parnaíba I Geração de Energia S.A., Parnaíba II Geração de Energia S.A. e Parnaíba 
Geração e Comercialização S.A., compondo o Complexo do Parnaíba, no Maranhão. Referido complexo possui capacidade total 
instalada de, aproximadamente, 1,4 GW e terá a capacidade de 2,0 GW a partir da conclusão das obras de fechamento de ciclo, 
conhecido como projeto Parnaíba V, com previsão de conclusão no 2º semestre de 2021 e projeto de Parnaíba VI que tem como 
objetivo a expansão da usina termelétrica a UTE MC2 Nova Venécia 2 (“Parnaíba II”), com capacidade instalada adicional de 92,3 
MW, com conclusão prevista para o 1º semestre de 2025. Todo o complexo está conectado ao Subsistema Norte de geração e 
transmissão de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN). Adicionalmente, o segmento de geração Térmica a Gás conta com 
o projeto Jaguatirica II com capacidade instalada de 132,3 MW, a ser implantado em Boa Vista, Estado de Roraima, com previsão 
de conclusão no 2º semestre de 2021. O projeto está situado em sistema isolado. (ii) Upstream: Neste segmento, a Companhia 
atua na exploração e produção (E&P) de hidrocarbonetos em uma área sob concessão de aproximadamente 50 mil km² na Bacia 
do Parnaíba, Estado do Maranhão e de 58 km² na Bacia do Amazonas. A Companhia possui compromisso de produção de 8,4 
milhões de m³ de gás natural por dia, totalmente destinada ao abastecimento do Complexo do Parnaíba, consolidando o modelo 
Reservoir-to-Wire (“R2W”) implementado de forma pioneira no país pela Companhia. Este segmento é composto pelas empresas 
Eneva S.A. e Parnaíba B.V. (iii) Térmicas a carvão: Este segmento é composto pelas controladas Itaqui Geração de Energia S.A. 
com capacidade instalada de 360 MW, localizada no Estado do Maranhão, conectada ao Subsistema Norte, e Pecém II Geração de 
Energia S.A. com capacidade instalada de 365 MW, localizada no Estado do Ceará, conectada ao Subsistema Nordeste de gera-
ção e transmissão de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN). (iv) Comercialização de Energia: Neste segmento, ocorre a 
comercialização de contratos de energia no Ambiente de Contratação Livre (ACL) obrigatoriamente registrados na Câmara de Co-
mercialização de Energia Elétrica (CCEE), por intermédio da controlada indireta Eneva Comercializadora de Energia Ltda. (v) Ou-
tros: Este segmento é composto pela Eneva Participações S.A., além das empresas mantidas para o desenvolvimento de projetos.
A seguir são apresentados por segmento as principais linhas do balanço patrimonial e da demonstração de resultado, na data base
de 31 de dezembro de 2019 e 2018: 

Receita bruta entre segmentos e clientes externos
2019 2018

Receita
Bruta total 

do segmento

Receita
Bruta entre 
segmentos

Receita
Bruta clien-

tes externos

Receita
Bruta total 

do segmento

Receita
Bruta entre 
segmentos

Receita
Bruta clien-

tes externos
 Térmicas a gás 1.952.951 52.157 1.900.794 1.972.984 83.468 1.889.516
 Upstream 830.426 826.071 4.355 826.525 823.620 2.905
 Carvão 1.450.097 - 1.450.097 1.390.476 - 1.390.476
 Comercializadora de energia 454.860 358.062 96.798 546.798 341.997 204.801
 Holding e outros 558 - 558 391 - 391

4.688.892 1.236.290 3.452.602 4.737.174 1.249.085 3.488.089
Vendas entre segmentos são feitas pelo valor de mercado das transações. 
Análise da receita bruta por categoria

2019

(CCEAR) MCP Arrendamento
Gás e 

Condensado Total
Fixa

Disponibilidade Variável Variável Fixo Variável Variável
 Térmicas a gás 1.249.020 411.913 292.018 - - - 1.952.951
 Upstream - - - 291.773 54.568 484.085 830.426
 Carvão 818.838 318.581 312.678 - - - 1.450.097
 Comercializadora de energia - - 454.860 - - - 454.860
 Holding e outros - - 558 - - - 558
 Total 2.067.858 730.494 1.060.114 291.773 54.568 484.085 4.688.892

2018

(CCEAR) MCP Arrendamento
Gás e 

Condensado Total
Fixa

Disponibilidade Variável Variável Fixo Variável Variável
 Térmicas a gás 1.197.121 471.273 304.590 - - - 1.972.984
 Upstream - - - 257.267 112.720 456.538 826.525
 Carvão 736.652 460.144 193.680 - - - 1.390.476
 Comercializadora de energia - - 546.798 - - - 546.798
 Holding e outros - - 391 - - - 391
 Total 1.933.773 931.417 1.045.459 257.267 112.720 456.538 4.737.174
Receita bruta por estado está distribuída da seguinte forma:

2019 2018
 Maranhão 3.506.086 3.552.281
 Ceará 727.946 638.095
 Rio de Janeiro 454.860 546.798

4.688.892 4.737.174
Com o término da construção do projeto Azulão-Jaguatirica iremos expandir nossas operações para as regiões do Amazonas e 
Roraima.
7. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até 
três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo demonstrados na data do balanço a valor justo. 

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

 Caixa e bancos 2.951 2.737 34.892 41.601
 Fundo de Investimento FICFI RF CP ENEVA (a) 69.250 215.936 174.386 450.130
 CDB/Compromissadas (b) 934.274 233.377 1.308.305 660.535

1.006.475 452.050 1.517.583 1.152.266
(a) Trata-se do Fundo de investimentos em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado Eneva administrado pelo Banco Itaú. Em 31 
de dezembro de 2019, o saldo está composto somente por operações compromissadas, lastreadas por títulos públicos federais, 
registradas na CETIP ou SELIC, quando aplicável, possuem garantia de recompra diária a uma taxa previamente estabelecida 
pelas instituições financeiras, conforme tabela abaixo:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

CDBs - 15.115 - 30.716
Compromissadas 69.250 200.821 174.386 419.414

69.250 215.936 174.386 450.130
(b) Representam valores investidos em CDBs e Compromissadas emitidos por instituições financeiras de primeira linha, todos vin-
culados a taxas pós-fixadas e com rentabilidade média no ano sobre o DI CETIP (“CDI”) de 100%. O maior saldo quando compara-
do com 2018, deve-se aos aportes financeiros realizados através das captações de empréstimos e debêntures, para investimento 

nos projetos em construção. O caixa e equivalentes de caixa da Companhia - ajuda a manter o atendimento dos compromissos 
de curto prazo. As principais movimentações de caixa no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram para cumprimento do 
serviço da dívida, incluindo pré-pagamentos no total de R$ 1.575 milhões, além dos investimentos líquidos nos segmentos de ne-
gócio (construção de Parnaíba V e Jaguatirica II) no montante de R$ 519.884 mil. Essas movimentações foram substancialmente 
proporcionadas por uma geração de caixa operacional de R$ 1.366.246 e captações de R$ 3.414.004.
8. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

 Letras Financeiras do Tesouro (“LFT’s”) (a) 105.493 96.919 265.652 202.017
 Títulos de captalização - - 5.000 5.000

105.493 96.919 270.652 207.017
(a) LFTs são títulos pós-fixados cuja remuneração é dada pela variação da taxa SELIC diária registrada entre a data de liquidação 
da compra e a data de vencimento. Em 31 de dezembro de 2019, a carteira de LFTs da Companhia contém títulos cujos venci-
mentos ocorrerão entre 2020 e 2025.
9. CONTAS A RECEBER 
As contas a receber de clientes da Companhia corresponde aos valores faturados pela venda de energia elétrica no curso normal 
das suas atividades. Inicialmente o reconhecimento é pelo valor justo e, subsequentemente, mensurado pelo custo amortizado, 
ajustado ao valor presente deduzido da perda de crédito esperada (PCE). 

Consolidado
2019 2018

Contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (CCEAR):
Itaqui Geração de Energia S.A. 100.642 55.474
Parnaíba I Geração de Energia S.A. 152.401 75.708
Parnaíba II Geração de Energia S.A. 125.289 71.453
Pecém II Geração de Energia S.A. 98.077 94.170

(a) 476.409 296.805
Contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente livre:
Eneva Comercializadora de Energia Ltda. 914 226
Itaqui Geração de Energia S.A. 46.140 10.588
Parnaíba I Geração de Energia S.A. 39.813 3.399
Parnaíba II Geração de Energia S.A. 64.736 6.542
Parnaíba Geração e Comercialização S.A. - 14.521
Pecém II Geração de Energia S.A. 45.078 1.463

(b) 196.681 36.739
Contratos de comercialização de energia elétrica bilateral:
Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. - 6.967
Eneva Comercializadora de Energia Ltda. 30.274 27.700
Tauá Geração de Energia Ltda. 30 35

30.304 34.702
Contratos de comercialização de gás condensado
Eneva S.A. 2.150 -

2.150 -
Perda de Crédito Esperada
Perda de Crédito Esperada (10.363) (10.363)

695.181 357.883
(a) O aumento ocorrido está diretamente relacionado ao maior nível de despacho de energia, especialmente no último mês do 
trimestre. As usinas atingiram uma média de aproximadamente 97% de despacho no último trimestre comparados a 42% no último 
trimestre de 2018. (b) A variação apresentada se refere, basicamente a: (i) sucesso na participação em leilões da modalidade de
recomposição de reservas operativas (RRO), por Pecem II. O mecanismo de RRO está descrito na nota nº 25 - Receita Operacional 
e (ii) aumento das operações de venda de lastro em Itaqui e Parnaíba I. O mercado de energia é um ambiente altamente regulado, 
com mecanismos mitigatórios ao risco de inadimplência dos seus agentes. A segurança financeira do mercado está pautada no mo-
delo de Câmara de compensação multilateral e centralizada. As operações realizadas no âmbito da Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE) são contabilizadas e liquidadas de forma multilateral, não havendo indicação de parte e contraparte. Esse 
modelo é benéfico para os agentes individualmente e para a estabilidade do mercado como um todo, minimizando a probabilidade 
de impactos negativos. Desta forma, todos os agentes são garantidores das operações a serem liquidadas. Adicionalmente, para 
os contratos comercializados bilateralmente é realizada uma análise de risco frente às contrapartes, antes da operação, através de 
informações auditadas, informações de mercado e situação atual da empresa e, posteriormente, através do registro do contrato na 
CCEE e o acompanhamento da empresa em relação aos pagamentos, que em caso de atraso, a energia negociada não é registrada 
e a contraparte ficará com um déficit de energia, sujeito ao preço de energia atual no mercado (PLD) e a multa na Câmara Comer-
cializadora de Energia “CCEE”. Além disso existem outras formas de gerenciamento do risco, como cláusulas contratuais, carta 
fiança, seguro garantia e outros. Não existem contas a receber em atraso e com expectativa de perda, exceto o saldo da Canabrava 
Energética S.A, no valor de R$ 10.363 mil, cuja provisão para perda de crédito esperada foi reconhecida integralmente.



n Monitor Mercantil 12 Sábado, domingo e segunda-feira, 18, 19 e 20 de abril de 2020Financeiro

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

10. ESTOQUES
Os estoques da Companhia são essencialmente compostos por materiais ou insumos a serem consumidos ou transformados no 
processo de geração de energia e exploração de gás. Eles são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois 
o menor. A mensuração dos estoques inclui também qualquer redução ao valor realizável líquido desses ativos. O método de 
avaliação dos estoques de insumos (principalmente carvão) é o da média ponderada móvel.

Consolidado
2019 2018

 Materiais, Suprimentos e outros 24.960 31.834
 Carvão (a) 19.631 95.045
 Peças eletrônicas e mecânicas (b) 49.300 91.086
 Lubrificante e químicos 8.320 7.765

102.211 225.730
(a) Saldo composto pelo estoque de carvão mineral, adquirido pela controlada Itaqui Geração de Energia S.A no valor de R$ 
16.530 (R$ 50.957 em 2018) e por Pecem II Geração de Energia S.A. no valor de R$ 3.101 (R$ 44.088 em 2018), por se tratar 
do principal insumo na geração de energia elétrica, sendo necessário formação de estoque de segurança. A redução de um ano 
para o outro está ligada diretamente à média de despacho de energia no último mês de 2019 e a implementação de estratégia de 
otimização do insumo. (b) O saldo é composto por peças eletrônicas e mecânicas para utilização e reposição nas operações e 
manutenções realizadas nas usinas e UTG. A redução deve-se basicamente à reclassificação dos itens identificados como sobres-
salentes e/ou peças de reposição de equipamentos para as rubricas apropriadas de ativo imobilizado.

11. ARRENDAMENTO 
Na adoção inicial do CPC 06 (R2), a Companhia utilizou a abordagem retrospectiva modificada, já que essa abordagem não exige 
informação comparativa e o ativo de direito de uso é mensurado pelo mesmo valor do passivo de arrendamento. A norma define 
que um contrato é ou contém um arrendamento quando transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por determi-
nado período, em troca de uma contraprestação. Adicionalmente, a Companhia optou por adotar as isenções de reconhecimento 
previstas na norma para arrendamentos de curto prazo e de baixo valor. O impacto produzido na demonstração de resultados a 
partir da adoção do CPC 06 (R2) é a substituição do custo linear com aluguéis (arrendamento operacional) pelo custo linear de 
depreciação do direito de uso dos ativos objetos desses contratos e pela despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento 
calculadas utilizando às taxas efetivas de captação à época da contratação dessas transações. A seguir são apresentadas infor-
mações sobre o reconhecimento e mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil utilizados 
pela Companhia: Reconhecimento: O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado ao valor presente, descontado pela 
taxa de juros nominal incremental de empréstimo do grupo, bruto de PIS e COFINS e líquido dos seguintes efeitos: (a) Pagamentos 
de arrendamentos variáveis baseados em índice ou taxa; (b) Valores pagos pelo arrendatário sob garantias de valores residuais; 
(c) Preço de exercício de uma opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de que irá exercer a opção; (d) 
Pagamentos de multas por rescisão de arrendamento se os termos contratuais contemplarem o exercício da opção por parte do 
arrendatário; e Os ativos de direito de uso são mensurados de acordo com os itens a seguir: (a) O valor da mensuração inicial do
passivo de arrendamento; (b) Quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos na data inicial ou antes dela menos quaisquer incen-
tivos de arrendamento recebidos; e (c) Quaisquer custos diretos iniciais. Os pagamentos dos arrendamentos de curto prazo, assim 
como dos arrendamentos de bens de baixo valor, são reconhecidos no resultado como custo ou despesa, pois de acordo com a 
norma são isentos de tratamento como arrendamento. Julgamentos críticos na determinação do prazo do arrendamento: Ao
determinar o prazo do arrendamento, a administração considera todos os fatos e circunstâncias que criam um incentivo econô-
mico para o exercício de uma opção de prorrogação ou de rescisão de um contrato de arrendamento. As opções de prorrogação 
(ou períodos após as opções de extinção) são incluídas no prazo do arrendamento somente quando há certeza razoável de que 
o arrendamento será prorrogado (ou não será extinto). Essa avaliação é revisada caso ocorra evento ou mudança significativa 
nas circunstâncias que afete tal avaliação e que esteja sob o controle da arrendatária, cujo efeito financeiro demonstrado abaixo: 
11.1 Mutação do direito de uso - Ativo

Consolidado
2019

Automó-
veis

Imóveis-áreas
de exploração

Imóveis-administrativo/
operacional

Máquinas e 
Equipamentos Serviços Total

Direito de uso
Saldo em 2018 - - - - - -
Adições - adoção inicial 4.200 11.523 26.395 51.476 677 94.271
Adições por novos contratos 483 1.474 11.180 4.624 8.873 26.634
Ajustes por remensuração 54 800 2.351 10.844 (131) 13.918
Baixas - - (6.790) - - (6.790)
Saldo em 2019 4.737 13.797 33.136 66.944 9.419 128.033
Depreciação*
Saldo em 2018 - - - - - -
Adição (1.723) (549) (3.386) (24.303) (3.686) (33.647)
Saldo em 2019 (1.723) (549) (3.386) (24.303) (3.686) (33.647)
Valor Contábil
Saldo em 2018 - - - - - -
Saldo em 2019 3.014 13.248 29.750 42.641 5.733 94.386
*A depreciação é conforme o prazo contratual de cada ativo. 
11.2 Mutação do arrendamento - Passivo

Consolidado
2019

Automó-
veis

Imóveis-áreas
de exploração

Imóveis-administrativo/
operacional

Máquinas e 
Equipamentos Serviços Total

Passivo de arrendamento 
Saldo em 2018 - - - - - -
Adições - adoção inicial (a) 4.200 11.523 26.395 51.476 677 94.271
Juros do período 364 1.073 3.147 5.902 721 11.207
Adições por novos contratos 483 1.474 11.180 4.624 8.873 26.634
Ajustes por remensuração e 
variação cambial 54 802 2.351 12.990 (131) 16.066
Contraprestações pagas (1.934) (1.379) (4.059) (28.469) (3.782) (39.623)
Baixas - - (6.790) - - (6.790)
Saldo em 2019 3.167 13.493 32.224 46.523 6.358 101.765
Classificação 
Passivo circulante 1.978 906 2.575 22.698 3.374 31.531
Passivo não circulante 1.189 12.585 29.649 23.828 2.983 70.234
(a) As adições são substancialmente relativas à adoção inicial do CPC 06 (R2). Os principais contratos identificados estão detalha-
dos a seguir: Máquinas e equipamentos - A Companhia possui contratos de arrendamento relacionados à atividade de explora-
ção e produção de gás natural, localizados no Estado do Maranhão. Esses contratos têm prazos remanescentes entre 15 a 35 me-
ses. O valor reconhecido foi mensurado descontando os pagamentos mínimos contratuais restantes ao valor presente, utilizando a 
taxa de desconto média de 10,34%. Imóveis - administrativo/operacional - A Eneva também possui contratos de arrendamento 
de propriedades utilizadas como instalações operacionais e escritórios administrativos, sendo o principal contrato a sua sede no
Rio de Janeiro, com prazo remanescente de 117 meses. O valor reconhecido foi mensurado descontando os pagamentos mínimos 
contratuais restantes ao valor presente, utilizando a taxa de desconto média de 12,31%. 11.3 Contratos por prazo e taxa de des-
conto: O cálculo das taxas de desconto foi realizado com base nas taxas de juros livres de risco observadas no mercado brasileiro, 
considerando os prazos de seus contratos, ajustadas à realidade da Companhia (“spread de crédito”). O spread foi obtido em duas 
etapas. Primeiramente por meio da diferença entre o custo médio das dívidas da Eneva e títulos públicos brasileiros padrões e a 
segunda etapa consistiu em calcular uma proxy de garantia que é um spread negativo na taxa de desconto pelo fato das dívidas da 
Eneva possuírem garantias. A proxy foi calculada pela diferença entre taxas de juros do mercado de energia americano de ativos 
com rating BBB contra ativos de rating BBB-. A tabela abaixo evidencia as taxas praticadas, vis-à-vis os prazos dos contratos.
Prazos contratos Taxa % a.a.
> 1 ano 9,49
> 3 anos 11,03
> 5 anos 11,76
> 10 anos 12,35
11.4 Maturidade dos contratos: A Companhia apresenta no quadro abaixo a análise do vencimento dos passivos de arrenda-
mento:
Vencimento das prestações 
2020 37.418
2021 25.015
2022 18.074
2023 9.135
2024 9.135
2025 9.135
2026 4.944
2027 4.944
2028 4.944
2029 4.941
2030 até o último vencimento 35.361
 Valores não descontados 163.046
 Juros embutidos (61.281)
Saldo dos passivos de arrendamento em 31/12/2019 101.765
11.5 PIS/COFINS: Atualmente, a companhia possui 6 contratos de arrendamento de imóveis e de máquinas e equipamentos, 
que são geradores de crédito de PIS/COFINS, com base na legislação tributária vigente. O quadro a seguir é um indicativo dos 
créditos a serem recuperados:
Fluxos de caixa Nominal Ajustado valor presente
Contraprestação do arrendamento 77.949 54.735
PIS/Cofins potencial (9,25%) 7.210 5.063
11.6 Fluxo real x Fluxo nominal: Na mensuração e remensuração de seu passivo de arrendamento e do ativo direito de uso, a 
Companhia utilizou a técnica de fluxo de caixa descontado sem considerar a inflação futura projetada nos fluxos a serem desconta-
dos, nos termos da vedação imposta pelo CPC 06 (R2). No intuito de informar os impactos entre o método exigido no referido CPC 
e as práticas de finanças comumente adotadas pelo mercado (recomendado pela CVM no ofício circular nº02/2019). Recalculamos 
os arrendamentos incluindo a inflação futura projetada para fins comparativos no exercício de 2019 e obtivemos os resultados a 
seguir:
Análise do impacto das diferenças Contabilizado conforme CPC Ofício CVM Diferença %
Passivo Leasing saldo final 101.765 115.115 (13.350) 13,12%
Despesa financeira (11.207) (13.039) 1.832 16,35%
Ativo direito de uso líquido saldo final 94.386 107.852 (13.466) 14,27%
Despesa depreciação (33.647) (35.678) 2.031 6,04%
A seguir são apresentadas as principais movimentações do passivo e a base de maturidade após reperformance, para fins com-
parativos:
Passivo Leasing - Fluxo nominal 2019
Saldo inicial 143.530
Despesa financeira (juros nominais) 13.039
Contraprestação leasing (39.622)
Inflação futura não incorporada na contraprestação (1.832)
Saldo final 115.115
Base de maturidade

Parcela AVP
2019 36.927
2020 34.498
2021 21.720
2022 12.353
2023 7.062
2024 6.551
2025 4.806
2026 3.059
2027 2.836
2028 2.626
2029 1.277
2030 até o último vencimento 9.815
Passivo saldo inicial 143.530
As tabelas apresentadas neste subitem têm caráter meramente informativo dos potenciais impactos contábeis, demonstrando 
assim apenas os impactos caso o Comitê de Pronunciamentos Contábeis permitisse utilização das práticas de mercado.

12. IMPOSTOS A RECUPERAR E DIFERIDOS
O encargo de IRPJ e a CSLL corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente 
promulgadas, na data do balanço das entidades da Companhia que atuam e geram lucro tributável. A Administração avalia, pe-
riodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações dos tributos sobre o lucro com relação às situações em que 
a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores 
estimados de pagamento às autoridades fiscais. O IRPJ e a CSLL corrente são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, 
no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido 
na data das Demonstrações Financeiras. O IRPJ e a CSLL diferidos ativos são reconhecidos baseados nas diferenças temporárias 
entre o valor contábil e o valor fiscal dos ativos e passivos, bem como sobre o saldo dos prejuízos fiscais acumulados. As proje-
ções da Companhia demonstram que os ativos fiscais diferidos serão realizados em até 10 anos. Os prejuízos fiscais não expiram 
no Brasil e a compensação é limitada a 30% do lucro fiscal do ano. Os tributos diferidos sobre o lucro são compensados quando 
existir um direito legalmente exequível sobre a mesma entidade tributável. Os ativos fiscais diferidos decorrentes de perdas fiscais 
e diferenças temporárias não são reconhecidos quando não é provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis contra 
os quais possam ser utilizadas. As despesas de IRPJ e CSLL do período são reconhecidas na demonstração do resultado, exceto 
para transações reconhecidas diretamente no patrimônio líquido. Tributos a recuperar: O saldo da conta de Imposto de Renda 
(IRPJ) e Contribuição Social (CSLL) a recuperar está representado a seguir:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

 Imposto de Renda 82.209 94.437 125.757 141.982
 Contribuição Social 5.314 16.023 28.234 35.403

87.523 110.460 153.991 177.385
Circulante 30.346 46.632 92.544 107.391
Não Circulante 57.177 63.828 61.447 69.994

Os demais impostos a recuperar estão compostos por:
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
PIS (a) 18.010 16.994 18.817 18.342
COFINS (a) 84.347 79.618 88.064 85.808
Outros 3.664 3.272 20.586 15.651

106.021 99.884 127.467 119.801
Circulante 6.752 14.568 25.391 30.874
Não circulante 99.269 85.316 102.076 88.927
(a) Compõe este saldo os créditos de PIS/COFINS sobre os gastos com ativo imobilizado do segmento de E&P, cuja compensa-
ção ocorre proporcionalmente aos encargos de depreciação/amortização. Impostos diferidos: Abaixo a composição dos tributos 
diferidos por empresa e natureza:

Consolidado
2019

Ativo Diferido
Passivo
Diferido Líquido

Prejuízo Fiscal/ 
Base Negativa

Diferenças
temporárias Total

Ativos avaliados 
a valor justo

Diferenças
temporárias

Eneva (*) 308.371 16.095 324.466 78.062 (152.076) 250.452
Itaqui 171.559 46.895 218.454 - (10.812) 207.642
Parnaíba I - 32.877 32.877 - (70.637) (37.760)
PGC (**) 46.635 1.703 48.338 - - 48.338
Parnaíba II 71.320 4.803 76.123 - (30.548) 45.575
Comercializadora de Energia 21.851 2 21.853 - - 21.853
Eneva Participações - 36 36 - - 36
Pecém II Geração 98.694 2.124 100.818 - (14.637) 86.181
Seival Geração - - - - (11.178) (11.178)
Termo Pantanal - - - - (2.047) (2.047)

718.430 104.535 (b) 822.965 (a) 78.062 (291.935) (c) 609.092
Ativo Diferido Líquido 660.077
Passivo Diferido Líquido (50.985)
(*) Em 2019, houve incremento de IRPJ/CSL diferidos ativos devidos as alterações na projeção de recuperabilidade dos referidos 
ativos. (**) Constituição de IRPJ/CSL diferidos ativos devidos as alterações na projeção de recuperabilidade dos referidos ativos.

Consolidado
2018

Ativo Diferido
Passivo
Diferido Líquido

Prejuízo Fiscal/ 
Base Negativa

Diferenças
temporárias Total

Ativos avaliados 
a valor justo

Diferenças
temporárias

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

605.293 112.636(b) 717.929 78.062 (269.004)(c)
Ativo Diferido Líquido 572.461
Passivo Diferido Líquido (45.474)
(a) Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o total de créditos tributários decorrentes de IRPJ e CSL diferidos ativos 
sobre saldo de prejuízo fiscal e de base negativa de CSL é de R$ 1.084.049. A seguir, o montante efetivamente constituído base-
ado na estimativa de geração de lucros tributáveis futuros:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 a 2027 2028 a 2029 Total
Expectativa de realização 
dos impostos diferidos 57.899 88.670 69.923 82.177 106.192 304.098 114.006 822.965

(b) Composição das diferenças temporárias por natureza (ativo):
2019 2018

Provisões indedutíveis 32.281 29.510
Gastos pré-operacionais - RTT (1) 72.254 83.126
Ativo - diferenças temporárias 104.535 112.636
(1) Constituídos sobre saldo de gastos pré-operacionais que, por conta do Regime Tributário de Transição, passaram a ser controla-
dos na Parte B do Lalur e consequentemente, estão sendo excluídos para fins de determinação do lucro real, desde o início das ope-
rações, em quotas fixas mensais e no prazo máximo de 10 anos. (c) Composição das diferenças temporárias por natureza (passivo):

2019 2018
 Depreciação Acelerada 126.633 94.198
 Ganho por Compra Vantajosa 105.573 110.836
 Mais-Valia de ativos 29.236 31.431
Ajuste a Valor Justo 30.493 32.539
 Passivo - diferenças temporárias 291.935 269.004
Em 31 de dezembro de 2019, os tributos calculados sobre o lucro líquido compreendem o IRPJ (alíquota de 15% e adicional de 
10%) e a CSL (alíquota de 9%). A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa 
de Imposto de Renda e Contribuição Social é demonstrada como segue:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Resultado do exercício antes do IRPJ/CSLL 545.922 547.124 556.459 613.758
Alíquota nominal - % 34% 34% 34% 34%
IRPJ/CSLL à alíquota nominal (185.613) (186.022) (189.196) (208.678)
Resultado de equivalência patrimonial 143.507 183.712 (1.053) (3.020)
Subvenção para investimento - ICMS (a) 21.042 - 21.042 -
Diferenças permanentes (2.004) (2.394) 3.674 (6.755)
Ativo fiscal não constituído (b) (6.770) (54.155) 20.021 12.086
Redução Benefício SUDENE e PAT (c) 10.726 - 51.053 63.013
Baixa Do Diferido sobre Prejuízo Fiscal/Base Negativa - - - (23.589)
Baixa do Diferido Passivo sobre Mais-Valia - 153.405 - 153.405
Constituição do diferido (d) 73.988 246.203 137.080 288.003
Imposto de Renda e Contribuição Social no resultado 54.876 340.749 42.621 274.465
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social corrente (17.280) - (39.483) (35.912)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos (d) 72.156 340.749 82.104 310.377
Total 54.876 340.749 42.621 274.465
Alíquota efetiva (10,05%) (62,28%) (7,66%) (44,72%)
(a) Subvenção para investimento referente à incentivo fiscal no Estado do Maranhão, concedido pela Lei nº 9.463/2011, que con-
siste em crédito presumido de ICMS nas saídas de gás natural destinadas à usina termelétrica movida a gás natural. (b) Refere-se 
à parcela de impostos diferidos de controladas que não foram registrados devido à incerteza quanto à sua recuperação. (c) O 
valor mais relevante se refere ao benefício fiscal regional concedido pela Sudene, que resulta em redução de até 75% do IRPJ, no 
período de 10 anos. (d) Foram reconhecidos tributos diferidos ativos decorrentes de prejuízos fiscais e bases negativas de Contri-
buição Social, fundamentados por projeções econômico-financeiras, elaboradas com base em premissas internas e em cenários 
macroeconômicos, comerciais e tributários cuja realização dar-se-à em prazo máximo de 10 anos.
13. INVESTIMENTOS 
13.1 Composição dos saldos:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Participações societárias 4.405.841 3.716.465 5.330 3.865
Adiantamento para futuro aumento de capital 356.601 1.937 - -
Futura aquisição de investimento 95 95 - -

4.762.537 3.718.497 5.330 3.865
As participações societárias da Companhia incluem as controladas (diretas e indiretas), controladas em conjunto e as coligadas.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os saldos dos principais grupos de contas das investidas são os seguintes:

2019

Ativo
circulante

Ativo não 
circulante

Passivo
circulante

Passivo
não

circulante
Patrimônio

líquido
Resulta-

do
 Controladas (diretas e indiretas) 
 Térmicas a Gás 
 Azulão Geração de Energia S.A . 4.773 245.925 40.712 851 209.135 (1.021)
 Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. (i) 11.295 407.223 65.754 8.280 344.484 21.844
 Parnaíba I Geração de Energia S.A. 421.170 1.063.555 229.356 864.379 390.990 107.794
 Parnaíba II Geração de Energia S.A. 445.546 1.604.374 202.312 897.616 949.992 88.249
 Upstream 
 Parnaíba B.V. 6.012 167.404 78.962 - 94.454 64
 Térmicas a Carvão 
 Itaqui Geração de Energia S.A. 320.551 2.269.408 284.486 815.265 1.490.208 168.129
 Pecém II Geração de Energia S.A. 315.039 1.811.660 223.787 891.113 1.011.799 29.854
 Pecém II Participações S.A. 1.993 1.011.799 497 3.516 1.009.779 29.767
 Comercialização de Energia 
 Eneva Comercializadora de Energia Ltda. (i) 67.040 62.434 59.499 3.384 66.591 12.837
 Outros 
 Amapari Energia S.A. 46.197 473 3.565 46.318 (3.213) (3.505)
 Eneva Participações S.A. 383 526.849 5.127 35.800 486.305 31.701
 Jandaíra Ventos S.A. - - - - - (20)
 Jandaíra II Ventos S.A. - - - - - (18)
 MPX Energia GMBH 398 - - - 398 -
 SPE´s Ventos (i) 1 1.937 25 583 1.330 (849)
 Seival Geração de Energia Ltda (i) 3 2.730 201 23.793 (21.261) 2.685
 Sul Geração de Energia Ltda. (i) - 13.134 97 1.013 12.024 (272)
 Termopantanal Ltda. 10 7.464 1 9.731 (2.258) -
 Termopantanal Participações Ltda. 10 400 1 2.726 (2.317) -
 Tauá Geração de Energia Ltda (i) 58 19.056 10.458 1.597 7.059 (1.885)
 Controladas em Conjunto 
 Centrais Termelétricas São Marcos S.A. 1.343 - 733 - 610 (1.391)
 MABE Construção e Administração de Projetos Ltda. 78.043 10.817 18.883 92.070 (22.093) 6.380
 PO&M - Pecém Operação e Manutenção de Geração 
Elétrica 7.046 2.345 4.087 4.437 867 369
 Porto do Pecém Transportadora de Minérios S.A. 18.031 6.117 13.107 1.857 9.184 2.063
(i) Conforme apresentado na nota explicativa n° 1. Contexto operacional”, a Eneva S.A. possui participação direta nessas subsidi-
árias e participação indireta, através da controlada Eneva Participações S.A. Nos quadros acima, demonstramos o percentual de 
participação de 100%, considerando a participação final da Companhia.

2018

Ativo
circulante

Ativo não 
circulante

Passivo
circulante

Passivo
não

circulante
Patrimônio 

líquido Resultado
 Controladas (diretas e indiretas) 
 Térmicas a Gás 
 Azulão Geração de Energia S.A. 3 10 1 11 1 (11)
 Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. 70.599 4.515 44.184 146.556 (115.626) (39.709)
 Parnaíba I Geração de Energia S.A. 316.542 1.073.156 110.205 967.111 312.382 71.543
 Parnaíba II Geração de Energia S.A. 490.980 1.740.684 156.990 1.212.931 861.743 121.121
 Upstream 
 Parnaíba B.V. 20.697 145.574 74.007 - 92.264 (99)
 Térmicas a Carvão 
 Itaqui Geração de Energia S.A. 312.572 2.182.141 208.106 960.611 1.325.996 74.145
 Pecém II Geração de Energia S.A. 250.055 1.830.388 204.945 893.553 981.945 108.213
 Pecém II Participações S.A. 11 1.972 497 3.420 (1.934) 108.183
 Comercialização de Energia 
 Eneva Comercializadora de Energia Ltda 62.732 41.086 41.864 8.200 53.754 (11.244)
 Outros 
 Amapari Energia S.A. 4.890 1.166 31.198 2.174 (27.316) 715
 Centrais Termelétricas São Marcos S.A. 1 - - - 1 -
 Eneva Participações S.A. 14.589 41.460 35.150 126.925 (106.026) (14.959)
 MPX Energia GMBH 398 - - - 398 -
 SPE´s Ventos 1 1.970 45 461 1.465 (776)
 Seival Geração de Energia Ltda 3 - 3 - - (71)
 Sul Geração de Energia Ltda. - 13.391 97 1.014 12.280 (78)
 Termopantanal Ltda. 10 7.464 1 9.731 (2.258) -
 Termopantanal Participações Ltda. 10 400 1 2.726 (2.317) -
 Tauá Geração de Energia Ltda 132 7.565 479 1.398 5.820 (1.169)
 Controladas em Conjunto 
 MABE Construção e Administração de Projetos Ltda. 78.854 10.675 19.033 86.210 (15.714) (7.166)
 PO&M - Pecém Operação e Manutenção de Geração 
Elétrica 7.489 420 3.274 - 4.635 955
 Porto do Pecém Transportadora de Minérios S.A. 15.033 2.841 9.366 - 8.508 1.327
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14. IMOBILIZADO
14.1. Composição dos saldos Consolidado

2019

Terrenos
Edificações, Obras

Civis Benfeitorias
Máquinas e 

Equipamentos
Equipamento

de Informática Veículos
Móveis e

Utensílios Imobilizado E&P
Provisão para

perda Impairment
Imobilizado

 em Curso
Direito

 de Uso Total
Custo
Saldo em 31/12/2018 10.575 3.143.449 4.399.763 15.235 3.124 41.239 2.514.369 (418.141) 738.844 - 10.448.457
Adições 3.024 3.504 29.008 705 - 396 31.606 1.220 656.210 - 725.673
Adições CPC 06 (R2) / IFRS 16 - - - - - - - - - 128.033 128.033
Adições reclassificação estoque - - - - - - - - 40.273 - 40.273
Movimentação MTM - - - - - - - - (33.640) - (33.640)
Baixas - (6.164) - - - - - - (1.706) - (7.870)
Baixas - Ajuste Inventário - (2.078) (5.119) (2.183) (355) (2.300) - - - - (12.035)
Poço Seco - - - - - - - - (36.986) - (36.986)
Adiantamento Fornecedor - - - - - - - - 358.174 - 358.174
Crédito de PIS/COFINS - - - - - - - - (5.355) - (5.355)
Transferências - - (94.492) - - - - - 94.492 - -
Reversão de provisão para perda ao valor recuperável - - - - - - - 127.114 - - 127.114
Custo de Transação 2ª Emissão de Debêntures 3ª Série - - - - - - - - 214 - 214
Juros 2ª Emissão de Debêntures 3ª Série - - - - - - - - 15.449 - 15.449
Variação Monetária 2ª Emissão de Debêntures 3ª Série - - - - - - - - 9.407 - 9.407
Saldo em 31/12/2019 13.599 3.138.711 4.329.160 13.757 2.769 39.335 2.545.975 (289.807) 1.835.376 128.033 11.756.908
Depreciação
Saldo em 31/12/2018 - (552.750) (910.072) (9.626) (2.591) (13.572) (1.056.247) 26.320 - - (2.518.538)
Adições - (108.746) (190.332) (1.807) (397) (2.087) (101.872) (80) - - (405.321)
Adições CPC 06 (R2) / IFRS 16 - - - - - - - - - (33.647) (33.647)
Baixas - 1.183 - - - - - - - - 1.183
Baixas - Ajuste Inventário - 412 1.774 1.833 236 764 - - - - 5.019
Saldo em 31/12/2019 - (659.901) (1.098.630) (9.600) (2.752) (14.895) (1.158.119) 26.240 - (33.647) (2.951.304)
Valor Contábil 
Saldo em 31/12/2018 10.575 2.590.699 3.489.691 5.609 533 27.667 1.458.122 (391.821) 738.844 - 7.929.919
Saldo em 31/12/2019 13.599 2.478.810 3.230.530 4.157 17 24.440 1.387.856 (263.567) 1.835.376 94.386 8.805.604

Consolidado
2018

Terrenos
Edificações, Obras 

Civis Benfeitorias
Máquinas

 e Equipamentos
Equipamento

de Informática Veículos
Móveis

 e Utensílios
Imobilizado

E&P
Provisão para 

perda Impairment
Imobilizado

 em Curso Total
Custo
Saldo em 31/12/2017 10.575 2.366.250 2.655.560 11.131 2.798 38.636 2.403.639 (418.141) 635.574 7.706.022
Adições - 3.331 6.129 848 183 820 27.881 - 212.268 251.460
Adições Pecém II - 1.000.743 1.595.409 1.280 63 952 - - 40.958 2.639.405
Movimentação MTM - - - - - - - - (74) (74)
Adições Mais Valia - Pecém II - - 94.052 - - - - - - 94.052
Baixas - (16) (11.773) - - (6) - - (4.374) (16.169)
Baixa Menos Valia - Pecém II - (229.594) - - - - - - - (229.594)
Poço Seco - - - - - - - - (38.175) (38.175)
Juros Capitalizados - - - - - - - - 418 418
Adiantamento Fornecedor - - - - - - - - (22) (22)
Provisão abandono - - - - - - (2.690) - (880) (3.570)
Pis/Cofins - - - - - - - - 2.983 2.983
Imobilizado Reserva - - (518) - - - - - 20.862 20.344
Conversão - - - - - - 21.949 - - 21.949
Transferências - 2.735 61.476 1.976 80 837 63.590 - (130.694) -
Desmantelamento - - (572) - - - - - - (572)
Saldo em 31/12/2018 10.575 3.143.449 4.399.763 15.235 3.124 41.239 2.514.369 (418.141) 738.844 10.448.457
Depreciação
Saldo em 31/12/2017 - (384.741) 67.454 (6.937) (1.169) (12.564) (941.574) 26.320 - (1.253.211)
Adições - (104.824) (162.268) (2.058) (403) (861) (114.673) - - (385.087)
Adições Pecém II - (63.185) (826.417) (631) (1.019) (150) - - - (891.402)
Baixas - - 11.315 - - 3 - - - 11.318
Conversão - - (156) - - - - - - (156)
Saldo em 31/12/2018 - (552.750) (910.072) (9.626) (2.591) (13.572) (1.056.247) 26.320 - (2.518.538)
Valor Contábil 
Saldo em 31/12/2017 10.575 1.981.509 2.723.014 4.194 1.629 26.072 1.462.065 (391.821) 635.574 6.452.811
Saldo em 31/12/2018 10.575 2.590.699 3.489.691 5.609 533 27.667 1.458.122 (391.821) 738.844 7.929.919

13.2. Mutação do Investimento - valor patrimonial:

%
Saldo

em 2018
Transferência de 

passivo a descoberto
Integralização

de Capital AFAC Equivalência Amortização
Dividendos

e JSCP
Investimento

disponível para venda
Juros
PGC

Ajuste de Avaliação 
Patrimonial

Saldo
em 2019

Investimento
 Térmicas a Gás 
 Azulão Geração de Energia S.A. 99,90% 1 - 187.853 22.092 (1.020) - - - - - 208.926
 Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. 30,00% - (34.688) 115.874 15.605 6.553 - - - 25.070 - 128.414
 Parnaíba I Geração de Energia S.A. 100,00% 312.383 - - - 107.793 - (29.186) - - - 390.990
 Parnaíba II Geração de Energia S.A. 88,85% 765.659 - - - 78.409 - - - - - 844.068
 Upstream 
 Parnaíba B.V. 100,00% 92.263 - 196 - 64 - - - - 2.046 94.569
 Térmicas a Carvão 
 Itaqui Geração de Energia S.A. 100,00% 1.322.079 - - - 168.129 - - - - - 1.490.208
 Pecém II Participações S.A. 100,00% 980.010 - - 2 29.766 - - - - - 1.009.778
 Outros 
 Eneva Participações S.A. 100,00% 200.125 - - 318.858 31.701 - - - - - 550.684
 Futura aquisição de investimento - 95 - - - - - - - - - 95
 MPX Energia Gmbh 100,00% 398 - - - - - - - - - 398
 Sul Geração de Energia Ltda. 50,00% - - - 8 (136) - - 6.141 - - 6.013
 Jandaira Ventos S.A. 99,90% - - 1 19 (20) - - - - - -
 Jandaira II Ventos S.A. 99,90% - - 1 17 (18) - - - - - -
 Porto do Pecém Transportadora de Minérios S.A. 50,00% 3.615 - - - 1.369 - (392) - - - 4.592
 Pecém Oper. e Manutenção de Ger. Elétrica S.A. 50,00% 249 - - - 184 - - - - - 433
 Centrais Termelétrica São Marco S.A. 50,00% - - 1.000 - (696) - - - - - 304
 Mais valia e menos valia de ativos 
 Térmicas a Gás 
 Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. 30,00% - 10.942 - - - (464) - - - - 10.478
 Térmicas a Carvão 
 Pecém II Participações S.A. 100,00% (140.151) - - - - (6.456) - - - - (146.607)
 Direito de uso 
 Térmicas a Gás 
 Parnaíba II Geração de Energia S.A. 88,85% 42.769 - - - - (4.454) - - - - 38.315
 Térmicas a Carvão 
 Itaqui Geração de Energia S.A. 100,00% 12.616 - - - - (511) - - - - 12.105
 Outros 
 Eneva Participações S.A. 100,00% 126.386 - - - - (7.612) - - - - 118.774
 Total Investimentos 3.718.497 (23.746) 304.925 356.601 422.078 (19.497) (29.578) 6.141 25.070 2.046 4.762.537

13.3. Composição do Resultado de Equivalência Patrimonial:

Controladora

2019 2018

Resultado de Equivalência Patrimonial 422.078 536.758

Resultado de Passivo a Descoberto (4.975) (19.415)

Amortização de ativos avaliados a valor justo (19.497) (28.162)

397.606 489.181
13.4. Composição da participação de acionistas não controladores: A seguir a composição da participação de acionistas não 
controladores no patrimônio e no resultado das investidas:

2019 2018

Investimentos Participação Patrimônio Líquido Resultado
Patrimônio

Líquido Resultado

Amapari Energia S.A. 49,00% (1.580) (1.718) (13.385) 350

Termopantanal Participações 33,33% (773) - (773) -

Total (2.353) (1.718) (14.158) 350
13.5. Passivo a Descoberto: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o grupo Eneva possui controladas em situação de passivo a 
descoberto (patrimônio líquido negativo). 

Abaixo apresentamos a mutação do saldo no exercício corrente:

Empresa

Saldo
em

2018

Transferên-
cia para in-
vestimento

Integrali-
zação de 

Capital

Provi-
são para 

passivo a 
descoberto

Trans-
ferência

para mú-
tuos (i)

Saldo
em

2019
 Controladas (diretas e indiretas) 
 Térmicas a Gás 
 Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. (34.688) 34.688 - - - -
 Outros 
 Amapari Energia S.A. (13.928) - 14.076 (1.787) - (1.639)
 Termopantanal Participações Ltda. (1.546) - - - - (1.546)
 Controladas em Conjunto 
 MABE Construção e Administração de Projetos Ltda. - - - (3.188) 3.188 -
 Mais valia e menos valia de ativos 
Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. (10.942) 10.942 - - - -
 Total Passivo a Descoberto (61.104) 45.630 14.076 (4.975) 3.188 (3.185)
(i) O saldo foi reclassificado para o mútuo mantido entre a Eneva e a controlada em conjunto Mabe, sendo esse uma extensão do 
investimento, estando em conformidade com a norma técnica CPC 18 (R2) (IAS 28) - Investimento em Coligada, em Controlada 
e em Empreendimento Controlado em Conjunto). 13.6. Avaliação de impairment: A Companhia avalia a recuperabilidade dos 
investimentos em coligadas e empreendimentos controlados em conjunto anualmente ou quando existir um indicativo de desva-
lorização. Na aplicação do teste de redução ao valor recuperável, o valor contábil do investimento, incluindo o ágio, é comparado 
com o seu valor recuperável. O valor recuperável utilizado pela Companhia é o valor em uso, proporcional à participação no valor 
presente dos fluxos de caixa futuros estimados da coligada ou empreendimento controlado em conjunto, representando fluxos 
futuros de dividendos e outras distribuições. Para o ágio de vida útil indefinida o teste de redução ao valor recuperável anual está 
descrito na nota explicativa nº 15.2 - “Intangível”, rubrica onde este montante é apresentado no balanço consolidado.

Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido 
de depreciação acumulada e de perdas por redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos que são 
diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui: • O custo de materiais 
e mão de obra direta; • Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condições necessárias para que esses sejam capazes 
de operar da forma pretendida pela Administração; • Os custos de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão 
localizados; e • Custos de empréstimos e debêntures que são capitalizados como parte do imobilizado se esses custos foram dire-
tamente relacionados à construção de um ativo qualificável. A capitalização ocorre até que o ativo qualificado esteja pronto para seu 
uso pretendido. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da 
alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado. Custos sub-
sequentes: Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados com esses 
gastos sejam auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado. Depreciação:
A depreciação é calculada com base no método linear ao longo das vidas úteis estimadas dos ativos, conforme apresentado a seguir:
Itens de Imobilizado Range de depreciação
Edificações e benfeitorias 25 a 50 anos
Equipamentos de informática 6 anos
Máquinas e equipamentos 5 a 40 anos
Móveis e Utensílios 16 anos
Veículos 7 anos
Depreciação imobilizado de Geração: Itens do ativo imobilizado de Geração são depreciados pelo método linear no resultado 
do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente, a partir do início de sua operação. Depreciação do 
imobilizado na fase de Exploração e Produção - (E&P): O imobilizado de E&P é depreciado a partir da declaração de comercia-
lidade e início da produção, pelo método de unidades produzidas. Anualmente, o volume de reservas 2P de cada campo é certifi-
cado por empresa de classe internacional, e com base nessas informações, a Companhia mantém seus registros de depreciação 
por unida des produzidas. Abaixo quadro resumo:

2019 2018
Campo Gavião Real

 Volume recuperável em bilhões m³ (*) 9,6701 9,6300
 Produção do campo acumulada em bilhões de m³ (6,7596) (6,5367)
 Total 2,9105 3,0933
 Campo Gavião Vermelho 
 Volume recuperável em bilhões m³ (*) 2,2438 2,2400
 Produção do campo acumulada em bilhões de m³ (1,0193) (0,8882)
 Total 1,2245 1,3518
Campo Gavião Branco

 Volume recuperável em bilhões m³ (*) 7,1902 6,9290
 Produção do campo acumulada em bilhões de m³ (2,2157) (1,9950)
 Total 4,9745 4,9340
Campo Gavião Caboclo

 Volume recuperável em bilhões m³ (*) 4,7180 4,7190
 Produção do campo acumulada em bilhões de m³ (0,9726) (0,4912)
 Total 3,7454 4,2278
Campo Gavião Azul

 Volume recuperável em bilhões m³ (*) 1,3801 0,9680
 Produção do campo acumulada em bilhões de m³ (0,0498) (0,0153)
 Total 1,3303 0,9527
(*) Em 08 de janeiro de 2020, a consultoria independente Gaffney, Cline & Associates, Inc (GCA) emitiu novo relatório Executivo 
de Auditoria das Reservas de Gás Natural dos nove campos declarados comerciais no Parque dos Gaviões, na Bacia do Parnaíba 
e um campo na Bacia do Amazonas.

Segundo os critérios do Petroleum Resources Management System (PMRS), A GCA certificou as reservas de gás natural, confor-
me a Tabela 1, abaixo:

Reservas de Gás Natural dos nove Campos da Bacia do Parnaíba e um campo da Bacia do Amazonas
 Categoria das Re-
servas

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

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

Provada Desenvolvida 13,1 12,8
Provada Não desenvolvida 11,8 11,5
Total (1P) 24,9 24,3
2P 28,2 27,7
3P 31,9 31,1
Reservas Provadas - são reservas que podem ser produzidas com alto nível de garantia. Reservas não provadas - são baseadas 
em dados geológicos e de engenharia semelhantes aos usados para calcular reservas provadas. Contudo, devido a incertezas 
técnicas, contratuais ou regulatórias, não são incluídas as reservas provadas. Reservas desenvolvidas - são aquelas aptas a se-
rem recuperadas, cujos investimentos necessários em infraestrutura para produção já foram executados. Não desenvolvidas - são 
aquelas em que todo o plano de desenvolvimento necessita ser implementado. Os níveis de garantia de produção, subdivide-se 
em: 1P - Alto nível de garantia de produção; 2P - Reservas prováveis de produção, atribuíveis 50% no nível de garantia; 3P - Re-
servas possíveis de produção, atribuíveis 10% no nível de garantia; 14.2. Avaliação de impairment: Para fins de avaliação do 
impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente 
(Unidades Geradoras de Caixa (UGCs). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, são 
revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço. Impairment de ágio 
reconhecido no resultado do exercício não é revertido. A Companhia avalia que cada usina de Geração Térmica (Gás e Carvão) e 
a unidade de produção de Gás Natural constituem as Unidades Geradoras de Caixa. Realizamos teste de recuperabilidade apenas 
para a Itaqui Geração de Energia S.A, pois identificamos um indicativo de uma possível reversão do impairment constituído em 
anos anteriores. O teste de recuperabilidade está apresentado na “nota explicativa 15.2”. Para as demais empresas não foram 
realizados testes, pois não foram identificados indicativos de desvalorização.
15. INTANGÍVEL 
15.1. Composição dos saldos - Intangível 

Consolidado
2019

Licenças
e Software 

de Infor-
mática

Intangí-
vel de 

E&P
Direito
de Uso

Outorgas
e CCE-

ARs

Direito de uso 
na Aquisição 

de Investi-
mentos

Direito de uso 
de ativos com 

a vida útil 
indefinida (a)

Intangí-
vel em 
curso Total

Tx Amortização % a.a. 20
Custo
Saldo em 31/12/2018 33.101 472.359 90.592 183.449 754.590 73.497 31.930 1.639.518
Adições 72 - - - - - 5.005 5.077
Saldo em 31/12/2019 33.173 472.359 90.592 183.449 754.590 73.497 36.935 1.644.595
Amortização
Saldo em 31/12/2018 (21.953) (13.868) (33.120) (66.320) (64.053) - - (199.314)
Adições (3.858) (9.582) (3.066) (12.224) (34.745) - - (63.475)
Saldo em 31/12/2019 (25.811) (23.450) (36.186) (78.544) (98.798) - - (262.789)
Valor Contábil 
Saldo em 31/12/2018 11.148 458.491 57.472 117.129 690.537 73.497 31.930 1.440.204
Saldo em 31/12/2019 7.362 448.909 54.406 104.905 655.792 73.497 36.935 1.381.806
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Consolidado
2018

Licenças
e Software 

de Infor-
mática

Intangí-
vel de 

E&P
Direito
de Uso

Outor-
gas e 
CCE-
ARs

Direito de uso 
na Aquisição 

de Investi-
mentos

Direito de uso 
de ativos com 

a vida útil 
indefinida

Intangí-
vel em 
curso Total

Tx Amortização % a.a. 20
Custo
Saldo em 31/12/2017 30.725 274.709 90.592 183.448 783.089 73.497 26.687 1.462.747
Adições 1.239 - - - - - 3.385 4.624
Adições Aquisição
  (Pecém II) 1.137 - - - - - - 1.137
Adições Campo Azulão - 197.650 - - - - - 197.650
Baixas - - - - (28.498) - - (28.498)
Custo Rodada 14 - - - - - - 1.858 1.858
Saldo em 31/12/2018 33.101 472.359 90.592 183.448 754.591 73.497 31.930 1.639.518
Amortização
Saldo em 31/12/2017 (16.029) 16.098 (27.844) (54.096) (61.435) - - (143.306)
Adições (5.548) (29.966) (5.276) (12.224) (6.402) - - (59.416)
Adições aquisição
  (Pecém II) (376) - - - - - - (376)
Baixa - - - - 3.784 - - 3.784
Saldo em 31/12/2018 (21.953) (13.868) (33.120) (66.320) (64.053) - - (199.314)
Valor Contábil 
Saldo em 31/12/2017 14.696 290.807 62.748 129.352 721.654 73.497 26.687 1.319.441
Saldo em 31/12/2018 11.148 458.491 57.472 117.128 690.538 73.497 31.930 1.440.204
Os ativos intangíveis estão mensurados pelo custo total de aquisição e/ou construção menos as despesas de amortização e 
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, quando aplicável. A amortização é calculada sobre o valor do ativo, sendo 
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos ativos a partir da data em que 
estes estão disponíveis para uso, com exceção do Bônus de Assinatura pago pelas áreas de concessão para exploração de gás 
natural que são amortizados com base nas unidades produzidas. Esses métodos são os que melhor refletem o padrão de consumo 
de benefícios econômicos futuros incorporados nos diferentes ativos. Contratos de Concessão para Exploração e Produção de 
Petróleo e Gás Natural: Em 31 de dezembro de 2019, a Eneva S.A detém as seguintes concessões:
Nº Bloco/Contrato Rodada ANP Operador % Eneva % Eneva Participações
1 BT-PN-1 9ª ENEVA 100% -
2 BT-PN-4 9ª ENEVA 100% -
3 BT-PN-5 9ª ENEVA 100% -
4 BT-PN-7 9ª ENEVA 100% -
5 BT-PN-8 9ª ENEVA 100% -
6 PN-T-69_R13 13ª ENEVA 100% -
7 PN-T-87_R13 13ª ENEVA 100% -
8 PN-T-103_R13 13ª ENEVA 100% -
9 PN-T-146_R13 13ª ENEVA 100% -
10 PN-T-163_R13 13ª ENEVA 100% -
11 PN-T-117_R14 14ª ENEVA 100% -
12 PN-T-118_R14 14ª ENEVA 100% -
13 PN-T-119_R14 14ª ENEVA 100% -
14 PN-T-133_R14 14ª ENEVA 100% -
15 PN-T-134_R14 14ª ENEVA 100% -
16 BA-3A - ENEVA 100% -
A totalidade das operações de fornecimento em operação comercial de gás natural e arrendamento de capacidade de 

unidade de tratamento de gás (UTG) é realizada com as contrapartes: Parnaíba I Geração de Energia S.A., Parnaíba II 
Geração de Energia S.A. 
(a) Intangíveis com vida útil indefinida: O ágio (goodwill) é oriundo de aquisições de controladas, sendo registrado na conta de 
“Direito de Uso adquirido de investimento” nas demonstrações financeiras individuais e no grupo de intangível nas demonstrações 
financeiras consolidadas. Trata-se do excedente da parcela paga pela Eneva (adquirente) devido à expectativa de geração de 
lucros futuros pelas adquiridas. O Goodwill registrado pela Companhia foi gerado na aquisição dos 50% de Eneva Participações, 
durante o aumento de capital realizado em novembro de 2015 e tem origem no investimento desta empresa em Parnaíba III e 
Parnaíba IV, incorporadas pela Parnaíba II em 2018. Sua realização se dá no momento da baixa por alienação ou por perda dos 
investimentos mantidos na investida, por isso sua vida útil é classificada como indefinida. O valor recuperável do ágio é avaliado 
anualmente, independentemente da existência de indicadores de impairment. Para fins desse teste, o ágio é alocado para as 
Unidades Geradoras de Caixa ou para os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da combinação de 
negócios da qual o ágio se originou, e são identificadas de acordo com o segmento operacional. Não foi identificado perda no seu 
valor recuperável para o exercício de 2019. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o montante de ativos classificados com vida útil 
indefinida é de R$ 73.497 mil.
15.2. Avaliação de Impairment: O ativo imobilizado de Itaqui Geração de Energia S.A e o ativo intangível de vida útil indefinida 
foram submetidos ao teste de recuperabilidade considerando o modelo de valor em uso baseado no valor presente do fluxo de 
caixa, por unidade geradora de caixa. Cabe destacar que referida UGC vem apresentando constante melhora no seu desempe-
nho operacional, fruto de investimentos em melhoria de processos e manutenções preventivas. Adicionalmente, a normalização 
da curva de despacho, após período de crise hídrica que ocorreu no início da operação deste ativo, também contribuiu para a 
estabilização deste ativo. Como consequência dos testes de valor recuperável, foi revertido o valor de de R$ 127.114 referente 
ao impairment constituído em anos anteriores relativo à Itaqui Geração de Energia S.A. As premissas-chave dos testes de valor 
recuperável estão descritas a seguir, sendo uniformes entre os ativos testados e tendo sido aprovadas pela Administração. Abor-
dagem: Projetaram-se fluxos de caixa operacionais, expressos em termos nominais (considerando os efeitos inflacionários da 
economia) e apresentados em moeda corrente, Reais (R$). Prazo: A projeção inicia-se em 2020 e se estende até o período final 
de autorização das unidades geradoras de caixa (2043), para ambas empresas. Nos ativos de geração de energia a vida útil está 
definida pela capacidade operacional das plantas e pelo período de outorga vigente concedido pela União. As Usinas possuem 
contratos de geração de energia (PPA - “Power Purchase Agreement”) assinados por cada UGC com prazo de 15 anos a 20 anos, 
encerrando em 2026 (Itaqui) e 2035 (Parnaíba II).
Para o período complementar que se estende até a finalização do período de projeção (2043), a premissa assumida foi a conti-
nuidade das operações sob regime de disponibilidade, utilizando os acordos comerciais vigentes como melhor estimativas para 
projetar os fluxos operacionais. Preço de venda: A referência utilizada são as condições contratuais atuais até o final da vida útil 
dos ativos, indexados pela inflação (IPCA). A premissa de preço assumida para o 2º ciclo de monetização do ativo, ou seja, período 
compreendido entre o término do Contrato de Comercialização de Energia Ambiente Regulado (CCEAR) atual da Companhia (en-
cerrando em 2026 para Itaqui e 2035 para Parnaíba II) e o prazo da autorização para geração de energia concedida pela ANEEL, 
foi a média ponderada dos preços praticados nos leilões de energia nova (com características técnicas similares as detidas pelas 
geradoras do grupo) realizados nos últimos 5 anos no setor elétrico brasileiro. Adicionalmente, incluímos um desconto sobre o 
preço do 2º ciclo de monetização como forma de estimar o aumento de competitividade do mercado e o amadurecimento das 
fontes de energia. CAPEX de manutenção e Overhaul: Foram projetados investimentos em manutenção de acordo com o ciclo 
orçamentário, indexados pela Inflação (IPCA). Trata-se de dispêndios que se comportam de forma linear ao longo dos anos, exceto 
para os gastos com “overhaul” que ocorrem a cada ciclo de 32 mil horas. Taxa de desconto: A Companhia aplica a abordagem do 
Custo Médio Ponderado de Capital (CPMC) em termos nominais, considerando efeitos inflacionários, conforme abaixo: 

Itaqui Parnaíba II
CMPC nominal (pós tax) 7,5% 7,0%
CMPC nominal (pré tax) 8,5% 7,9%
As taxas acima apresentadas foram ajustadas ao longo da projeção, considerando a evolução da estrutura de endividamento 
específica da “UGC” e a evolução da alíquota de impostos e das premissas de inflação.
Para os ágios de vida útil indefinida não foi necessária a constituição de provisão para impairment em 31 de dezembro de 2019.

16. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
Consolidado

2019 2018

Empresa Credor Moeda
Taxas de 

juros
Taxas efetiva do 

ano Vencimento
Custo de capta-
ção a apropriar Principal Juros Total

Custo de capta-
ção a apropriar Principal Juros Total

Térmicas a Gás
 Parnaíba II Itaú Unibanco (indireto) R$ TJLP+5,15% - 15/09/2027 - - - - - 236.057 1.042 237.099
Upstream
 Eneva FINEP R$ TJLP+3,00% 8,73% 15/03/2025 - 60.602 222 60.824 - 70.009 269 70.278
 Eneva FINEP R$ TJLP+1,00% 6,02% 15/12/2028 (368) 31.557 60 31.249 (224) 17.500 - 17.276
 Eneva Itaú Unibanco R$ CDI+2,75% - 15/05/2028 - - - - - 282.642 168.806 451.448
 Eneva Banco BTG Pactual R$ CDI+2,75% - 15/05/2028 - - - - - 514.770 307.442 822.212
 Eneva Bullseye I FIDC R$ CDI+2,75% - 15/05/2028 - - - - - 19.726 11.781 31.507
 Eneva FIDC Recebíveis Eneva R$ CDI+2,75% - 15/05/2028 - - - - - 35.915 21.450 57.365
 Eneva Bullseye I LLC US$ LIBOR 6M - 15/05/2028 - - - - - 133.222 6.423 139.645
 Eneva Zonda - VX FIDC US$ LIBOR 6M - 15/05/2028 - - - - - 6.148 296 6.444
 Eneva Crown Ocean Credits III FIDC US$ LIBOR 6M - 15/05/2028 - - - - - 8.362 403 8.765
Térmicas a Carvão
 Itaqui BNDES (Direto) R$ TJLP+2,78% 8,52% 15/06/2026 (4.284) 605.376 2.026 603.118 (5.453) 746.391 2.447 743.385
 Itaqui BNB R$ 10% 8,61% 15/12/2026 (1.406) 148.127 629 147.350 (1.761) 183.644 780 182.663
 Pecém II BNDES (Direto) R$ TJLP+3,14% 8,89% 15/06/2027 (2.861) 333.765 1.163 332.067 (3.574) 377.185 1.285 374.896
 Pecém II BNDES (Direto) R$ IPCA+10,59% 13,95% 15/06/2027 (380) 120.028 505 120.153 (463) 130.287 511 130.335
 Pecém II BNB R$ 10,00% 8,67% 31/01/2028 (2.625) 193.719 - 191.094 (3.107) 207.650 - 204.543

(11.924) 1.493.174 4.605 1.485.855 (14.582) 2.969.508 522.935 3.477.861
 Depósitos Vinculados - (86.441) - (86.441) - (96.336) - (96.336)
Saldo líquido de empréstimos e financiamentos (11.924) 1.406.733 4.605 1.399.414 (14.582) 2.873.172 522.935 3.381.525
 Circulante (2.603) 176.183 4.605 178.185 (2.802) 180.534 6.334 184.066
 Não circulante (9.321) 1.230.550 - 1.221.229 (11.780) 2.692.638 516.601 3.197.459

As instituições financeiras normalmente não requerem garantias para empréstimos e financiamentos concedidos à Controladora. 
Entretanto, os empréstimos obtidos pelas subsidiárias estão garantidos na estrutura equivalente a Project Finance, principalmente 
através dos ativos (máquinas e equipamentos) bem como pelo fluxo de faturamento dos contratos de CCEARs das subsidiárias. 
Adicionalmente, os financiamentos também contam com aval da Controladora para as subsidiárias. Abaixo é demonstrado a mo-
vimentação dos empréstimos (circulante e não circulante): 

Controladora Consolidado
 Saldo em 2018 1.604.941 3.381.525
 (+) Novas captações 14.004 14.004
 (+) Juros incorridos 63.563 217.549
 (+/-) Variação cambial Juros 307 306
 (+/-) Variação cambial Principal 725 725
 (-) Pagamento de juros (16.909) (173.022)
 (-) Pagamento de principal (1.574.676) (2.063.668)
 (+) Custo de captação (144) 2.658
 (-) Atualização monetária contratual 262 9.443
 (-) Depósitos Vinculados - 9.894

 Saldo em 2019 92.073 1.399.414
Controladora Consolidado

 Saldo em 2017 1.376.101 3.702.760
 (+) Novas Captações - 47.410
 (+) Juros incorridos 119.007 379.241
 (+/-) Variação cambial Juros 666 666
 (+/-) Variação cambial Principal 21.610 21.610
 (-) Pagamento de juros - (285.201)
 (-) Pagamento de principal - (1.388.698)
 (+) Amortização do custo de captação (220) 39.159
 (-) Atualização monetária contratual - 19.182
 (-) Depósitos Vinculados - 142.193
 (-) Depósitos Vinculados - Pecém II - (62.371)
 (+) Pecém II Geração de Energia S.A. - 765.574
 (+) Parnaíba Gás Natural S.A. 87.777 -

 Saldo em 2018 1.604.941 3.381.525

As parcelas dos empréstimos e financiamentos classificadas no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2019 têm o seguinte 
cronograma de pagamento:

Controladora Consolidado
2019 2019

Ano de vencimento
2021 15.414 211.866
2022 15.417 212.825
2023 15.421 210.382
2024 15.424 215.059
2025 6.771 210.565
2026 até último vencimento 11.509 246.973

79.956 1.307.670
Depósitos vinculados - (86.441)

79.956 1.221.229
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e 
são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos 
da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos 
estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. A Administração da Companhia avaliou que a melhor divulgação 
dos juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures é nos fluxos de caixa de financiamentos, pois o custo desses 
passivos financeiros está intrinsicamente ligado à obtenção de recursos para a construção do parque gerador e produtor de gás 
do Grupo Eneva. Depósitos Vinculados a empréstimos e financiamentos: A Companhia avalia se seus depósitos vinculados 
aos contratos de empréstimos e financiamentos atendem aos seguintes critérios: (a) não estão condicionados a eventos futuros; e 
(b) são legalmente executáveis, no curso normal dos negócios, no caso de inadimplência e no caso de insolvência ou falência. Por
isso, apresenta o saldo desta rubrica líquida dos empréstimos e financiamentos a eles relacionados. Covenants financeiros e não 
financeiros: Os contratos de financiamentos e debêntures das subsidiárias operacionais possuem cláusulas com covenants não
financeiros, usuais no mercado e resumidos a seguir, as quais em 31 de dezembro de 2019 se encontram integralmente atendidas: 
• Obrigação de apresentar aos credores demonstrações financeiras periodicamente; • Direito dos credores de executar inspeções 
e visitas das instalações; • Obrigação de manter atualizadas as obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas; • Obrigação
de manter em vigor contratos materialmente relevantes para as suas operações; • Respeitar a legislação ambiental e manter em 
vigor as licenças necessárias para as suas operações; • Restrições contratuais quanto a operações com partes relacionadas e 
alienações de ativos fora do curso normal de negócios; • Restrições quanto à mudança de controle, reestruturações societárias, 
exceto as ocorridas dentro do grupo econômico, e alteração material no objeto social e nos atos constitutivos dos devedores; e • 
Limites de endividamento e para a contratação de novas dívidas nas subsidiárias. Os contratos de financiamentos e emissões de 
debêntures contêm cláusulas específicas de covenants financeiros, as quais encontram-se atendidas, conforme detalhado abaixo:

Empresa Descrição dos Covenants Financeiros
Posição em 
31/12/2019

Parnaíba I Dívida Líquida de no máximo 6 vezes o EBITDA Atendido
Parnaíba II Dívida líquida de no máximo 3 vezes o EBITDA Atendido
Pecém II Índice de Cobertura de Dívida de no mínimo 1,20 Atendido
Eneva S.A. Dívida Líquida de no máximo 4,5 vezes o EBITDA Atendido

17. DEBÊNTURES Consolidado
2019 2018

Empresa Credor Moeda Taxas de juros Taxas efetiva do ano Venc. Custo a apropriar Principal Juros Total Custo a apropriar Principal Juros Total
Térmicas a Gás
 Parnaíba I 1ª Emissão - 1ª Série R$ IPCA + 7,2227% 10,67% 17/11/2025 (7.513) 318.980 2.659 314.126 (6.768) 314.214 2.094 309.540
 Parnaíba I 1ª Emissão - 2ª Série R$ CDI + 2,50% 7,78% 17/11/2025 (12.186) 493.145 4.163 485.122 (11.726) 551.000 4.570 543.844
 Parnaíba II 1ª Emissão R$ CDI + 2,50% - 05/12/2025 - - - - (19.099) 695.000 1.916 677.817
 Parnaíba II 2ª Emissão R$ CDI + 2,95% - 05/12/2024 - - - - (4.883) 260.000 1.603 256.720
 Parnaíba II 3ª Emissão - 1ª Série R$ CDI + 0,60% 5,50% 03/10/2022 (478) 100.000 1.138 100.660 - - - -
 Parnaíba II 3ª Emissão - 2ª Série R$ CDI +1,01% 5,92% 02/10/2024 (1.423) 290.000 3.552 292.129 - - - -
 Parnaíba II 3ª Emissão - 3ª Série R$ CDI + 1,40% 6,33% 05/10/2026 (1.794) 360.000 4.705 362.911 - - - -
Upstream
 Eneva 2ª Emissão - 1ª Série R$ CDI + 0,95% 6,08% 05/12/2024 (7.263) 750.000 4.961 747.837 - - - -
 Eneva 2ª Emissão - 2ª Série R$ CDI + 1,45% 6,61% 05/12/2024 (7.568) 750.000 5.405 747.698 - - - -
 Eneva 2ª Emissão - 3ª Série R$ IPCA + 5,05% 9,80% 15/05/2029 (5.200) 507.369 2.985 505.154 - - - -
 Eneva 3ª Emissão - 1ª Série R$ IPCA + 4,2259% 18,89% 15/12/2027 (16.055) 652.040 643 636.628

(59.480) 4.221.534 30.211 4.192.265 (42.476) 1.820.214 10.183 1.787.921
 Depósitos Vinculados - (35.137) - (35.137) - (5.702) - (5.702)
Saldo líquido de debêntures (59.480) 4.186.397 30.211 4.157.128 (42.476) 1.814.512 10.183 1.782.219
 Circulante (10.145) 85.247 30.211 105.313 (4.515) 107.629 10.183 113.297
 Não circulante (49.335) 4.101.150 - 4.051.815 (37.961) 1.706.883 - 1.668.922

Abaixo é demonstrado movimentação das debêntures: Controladora Consolidado
 Saldo em 2018 - 1.782.219
 (+) Novas captações 2.650.000 3.400.000
 (+) Juros incorridos 75.411 229.654
 (-) Pagamento de principal - (1.019.480)
 (-) Pagamento de juros (61.414) (209.678)
 (+) Custo de captação (36.086) (17.004)
 (+/-) Atualização monetária contratual 9.406 20.852
 (-) Depósitos vinculados - (29.435)

 Saldo em 2019 2.637.317 4.157.128
Controladora Consolidado

 Saldo em 2017 - 652.832
 (+) Novas captações - 1.971.000
 (+) Juros incorridos - 72.080
 (-) Pagamento de principal - (796.170)
 (-) Pagamento de juros - (78.925)
 (-) Custo de captação - (37.593)
 (+) Amortização do custo de captação - (1.005)

 Saldo em 2018 - 1.782.219
As debêntures são reconhecidas, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente,
demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a 
pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método 
da taxa efetiva de juros. Os custos da terceira série referentes a 2ª emissão de debêntures simples gerais e específicos que são dire-
tamente atribuíveis à construção do ativo qualificável (“Parnaíba V”) e os custos da 3ª emissão de debêntures simples em série única 
atribuíveis à construção do projeto Parque dos Gaviões foram registrados como parte do custo do ativo imobilizado. Os covenants con-
tratuais das Debêntures foram integralmente atendidos e estão detalhados na nota explicativa nº “16 - Empréstimos e financiamentos”.
18. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

 Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 18.139 14.060 70.750 62.536
 Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL 6.808 8.912 23.397 25.081

24.947 22.972 94.147 87.617
As empresas do grupo são tributadas com base no regime de Lucro Real efetuando as antecipações mensais de Imposto de Ren-
da e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, nos termos da legislação vigente. A seguir apresentamos os saldos dos demais 
impostos e contribuições a recolher: 

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

 ICMS 3.542 70 12.323 2.257
 PIS, COFINS e IOF 12.735 3.965 25.334 21.014
 Tributos sobre importação 486 - 1.126 143
 Royalties 9.957 - 9.957 -
 Outros 6.461 3.610 10.217 6.250

33.181 7.645 58.957 29.664

19. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS
Instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para uma entidade e a um passivo financeiro ou ins-
trumento patrimonial para outra entidade. Ativo e passivo financeiro: Um ativo e um passivo financeiro são reconhecidos quando 
uma entidade se tornar parte das disposições contratuais de um instrumento financeiro. Exceto para contas a receber de clientes 
sem componente de financiamento significativo, os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados a valor justo e, caso 
não sejam classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atri-
buíveis a sua aquisição ou emissão são adicionados ou reduzidos. Classificação e mensuração subsequente: Ativos e passivos 
financeiros são geralmente classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, exceto em determinadas cir-
cunstâncias, que incluem determinados ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Quando ativos e passivos 
financeiros mensurados a custo amortizado tem seus termos contratuais modificados e tal modificação não for substancial, seus 
saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. 
A diferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação não substancial dos seus termos e seu 
saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no resultado do período. Instrumentos 
financeiros derivativos são mensurados subsequentemente ao valor justo por meio do resultado. A administração dos instrumentos 
financeiros é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A 
política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas frente as vigentes no mercado. A Companhia 
e suas controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outros 
ativos de risco, sendo essa determinação prevista na política de aplicações financeiras vigente. Os valores justos são determinados 
com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. 
Segue abaixo a característica de cada classificação: • Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo flu-
xo de caixa contratual resulta somente do pagamento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de 
negócios objetiva manter o ativo com o fim de receber seus fluxos de caixa contratuais; • Valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento de 
principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa 
contratuais do ativo quanto sua venda, bem como investimentos em instrumento patrimoniais não mantidos para negociação nem 
contraprestação contingente, que no reconhecimento inicial, a companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações 
subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes; e • Valor justo por meio do resultado: todos os 
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demais ativos financeiros. Esta categoria geralmente inclui instrumentos financeiros derivativos. A hierarquia dos valores justos dos 
ativos e passivos financeiros registrados em base recorrente está demonstrada a seguir: • Nível I: são preços cotados (não ajusta-
dos) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; • Nível II: 
são informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; • Ní-
vel III: são informações não observáveis para o ativo ou passivo. A descrição dos saldos contábeis consolidados dos instrumentos 
financeiros inclusos nos balanços patrimoniais, bem como a classificação da hierarquia de valor justo, está apresentada a seguir:

Controladora
Nível 2019 2018

Ativos
Custo Amortizado 1.825.565 1.159.891
Depósito vinculado 3.779 2.676
Caixa e Equivalente de Caixa 1.006.475 452.050
Contas a receber 2.150 -
Operações Comerciais com partes relacionadas 275.030 194.047
Mútuos com partes relacionadas 538.131 511.118
Valor justo por meio do resultado 105.493 96.919
Títulos e valores mobiliários Nível II 105.493 96.919
Passivos
Custo amortizado 2.985.361 1.712.202
Fornecedores 118.418 61.430
Empréstimos e financiamentos Nível II 92.073 1.604.941
Debêntures Nível II 2.637.317 -
Operações comerciais com partes relacionadas 45.917 45.831
Arrendamento mercantil Nível II 91.636 -

Consolidado
Nível 2019 2018

Ativos
Custo amortizado 2.235.300 1.559.872
Contas a receber 695.181 357.883
Caixa e equivalente de caixa 1.517.583 1.152.266
Depósito vinculado 5.828 31.617
Operações Comerciais com partes relacionadas 4.845 4.298
Mútuos com partes relacionadas 11.863 13.808
Valor justo por meio do resultado 277.350 207.742
Títulos e valores mobiliários Nível II 270.652 207.017
Non-Deliverable Forwards NDF Nível II 6.698 725
Passivos
Custo amortizado 6.304.793 5.560.297
Fornecedores 629.859 354.016
Empréstimos e financiamentos Nível II 1.399.414 3.381.525
Debêntures Nível II 4.157.128 1.782.219
Operações comerciais com partes relacionadas 375 26.768
Retenções contratuais Nível I 4.330 4.330
Contas a pagar - Setor elétrico Nível III 11.922 11.439
Arrendamento Nível II 101.765 -
Derivativos, hedge e gerenciamento de risco: A Companhia possui instrumentos derivativos, denominados Non 
Deliverable Forwards (“NDFs”), com a finalidade de mitigar a exposição cambial decorrente de (i) compra de equipa-
mentos a serem utilizados no ciclo operacional de manutenção da usina pela Parnaíba I Geração de Energia S.A.; (ii) 
investimentos em moeda estrangeira previstos pela Parnaíba Geração e Comercialização para a construção da usina 
termelétrica Parnaíba V, que teve sua implantação iniciada em fevereiro de 2019, com prazo de construção previsto 
no contrato de empreitada global (EPC) de 31 meses e (iii) investimentos em moeda estrangeira previstos pela Azulão 
Geração de Energia na implantação do projeto de Azulão-Jaguatirica, com prazo de construção previsto no contrato de 
empreitada global (EPC) de até 24 meses. Em 31 de dezembro de 2019, os montantes líquidos apurados de Market 
to Market (“MtM”) para estes instrumentos derivativos foram ganhos de R$ 6.698, vinculados à construção de ativos 
do Grupo, que foi integralmente registrado nas respectivas contas de imobilizado. 19.1. Risco de mercado: Risco de 
variação nos preços de mercadorias (commodities), taxas de câmbio e de juros. 19.1.1. Risco de variação de preço 
(commodities): No caso da Companhia, esse risco está associado exclusivamente ao preço do carvão, que forma os 
estoques necessários para geração de energia nas termelétricas. O período entre a compra da carga e sua utilização 
para geração de energia se configura como o risco de variação de preço carregado pela termelétrica. A seguir projeção 
de risco e sensibilidade dos montantes médios dos exercícios de 2019 e 2018:
2018 (R$) Valor de Mercado API2 / CIF ARA (alta 25%) API2 / CIF ARA (alta 50%)
Receita Variável (Ccomb) 199.487.437 249.359.296 299.231.156
Custo Variável (Carvão) (199.910.014) (247.317.797) (294.725.580)
Resultado Variável (422.577) 2.041.499 4.505.576
2019 (R$)
Receita Variável (Ccomb) 149.488.240 186.860.301 224.232.361
Custo Variável (Carvão) (141.829.874) (174.507.956) (207.186.037)
Resultado Variável 7.658.366 12.352.345 17.046.324
 Premissas (não auditado) 2019 2018
 Geração de energia - MWh 1.277.197 1.027.774
 Consumo de carvão (tonelada) 557.839 459.908
 CIF ARA 55,85 96,86
 API2 55,85 96,86
 Prêmio 4,75 5,25
 Fator i 0,52 0,52
 FX 4,01 3,83
 Sendo: 
 Ccomb = CIF ARA * Fator i * FX 
 Custo Carvão = API2 + prêmio 
 API2 ~ CIF ARA 
19.1.2. Risco de taxa de juros: a) Risco relacionado aos juros flutuantes: A Companhia e suas controladas têm 
90% de seu passivo indexado ao mercado flutuante de juros no segmento dos depósitos interbancários (DI), no merca-
do inflacionário com a correção dada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e pelo indexador econômico 
TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo).As linhas com o BNDES corrigidas pelos indexadores IPCA e TJLP, que também 
contêm um forte componente inflacionário, são parte de um segmento diferenciado de crédito com baixa volatilidade 
associada e, portanto, baixa probabilidade de deslocamentos abruptos nas taxas. O ativo da Companhia e suas con-
troladas, representado por suas receitas, também será corrigido pelas mesmas taxas, fato que reduz substancialmente 
o descasamento entre as taxas de ativos e passivos. A dívida atual tem principal de R$ 4.687.684 e saldo total de R$ 
5.163.744 em 31de dezembro de 2019. Desse total, aproximadamente 6% têm vencimento no curto prazo. Com a fina-
lidade de verificar a sensibilidade dos indexadores das dívidas aos quais a Companhia estava exposta, foram definidos 
3 diferentes cenários. Como cenário provável, a Companhia utilizou projeções de mercado para estimar o que seriam as 
despesas financeiras brutas para os próximos 12 meses. Como cenários alternativos, a Companhia calculou o que seria 
a perda financeira para os próximos 12 meses caso as curvas de TJLP, CDI e IPCA fossem deslocadas em 25% e 50% 
respeitando os prazos de pagamento de cada linha.

Cenário Provável Cenário I (alta 25%) Cenário II (alta 50%)
Risco de Cash Flow: 
 Passivo indexado a TJLP 74.450 85.425 96.071
 Passivo indexado ao CDI 165.522 196.517 227.326
 Passivo indexado ao IPCA 143.029 156.788 170.491

Despesa Financeira Esperada 383.001 438.730 493.888
Aumento da despesa financeira - 55.729 110.887
Metodologia: deslocamento paralelo para cima das curvas de juros em 25% e 50%. IPCA 12M: 4,01% (Fonte: Boletim Focus); TJLP 
12M: 7,03% (Fonte: Conselho Monetário Nacional); CDI Médio 12M: 6,55% (Fonte: Projeção de Mercado).
19.2. Risco de liquidez: A Companhia e suas controladas monitoram seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa espe-
rados em contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de caixa. A gestão do risco de liquidez implica em manter
caixa, títulos e valores mobiliários suficientes e capacidade de liquidar posições de mercado. Os valores reconhecidos em 31 de 
dezembro de 2019 se aproximam dos valores de liquidação das operações, incluindo a estimativa de pagamentos futuros de juros.

Consolidado
2019

Até 6 meses De 6 a 12 meses
De 1 a 
2 anos

De 2 a 
5 anos Mais de 5 anos Total

 Passivos 
 Fornecedores - 598.155 31.704 - - 629.859
 Contas a pagar - - 375 - - 375
 Empréstimos e financiamentos 135.812 161.969 320.403 860.655 540.959 2.019.798
 Debêntures 157.132 165.515 367.397 2.420.546 3.218.163 6.328.753
 Retenção contratual - - - 4.330 - 4.330

292.944 925.639 719.879 3.285.531 3.759.122 8.983.115
Consolidado

2018

Até 6 meses De 6 a 12 meses
De 1 a 
2 anos

De 2 a 
5 anos Mais de 5 anos Total

 Passivos 
 Fornecedores - 348.849 5.167 - - 354.016
 Contas a pagar - - 26.768 - - 26.768
 Empréstimos e financiamentos 174.201 266.445 528.335 1.805.046 2.880.658 5.654.685
 Debêntures 84.336 178.723 372.508 1.245.411 826.814 2.707.792
 Retenção contratual - - 4.330 - - 4.330

258.537 794.017 937.108 3.050.457 3.707.472 8.747.591
19.3. Risco de crédito: O risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia e de suas controladas sofrerem perdas em fun-
ção da inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. 
Esse fator de risco pode ser oriundo de operações comerciais e da gestão de caixa. Para mitigar os riscos, a Companhia e suas 
controladas adotam como prática a análise da situação financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como o acompanha-
mento permanente das posições em aberto. A Companhia possui uma política de aplicações financeiras, na qual estabelece limites 
de aplicação por instituição e considera a avaliação de rating como referencial para limitar o montante aplicado. Os prazos médios 
são constantemente avaliados bem como os indexadores das aplicações para fins de diversificação do portfólio.

Consolidado
2019 2018

 Posições do risco de crédito 
 Caixa e equivalente de caixa 1.517.583 1.152.266
 Títulos e valores mobiliários 270.652 207.017
 Contas a receber de clientes 695.181 357.883
 Derivativos 6.698 725
 Depósito vinculado 5.828 31.617
 Depósito vinculado sobre empréstimo e debêntures 121.578 102.038

2.617.520 1.851.546
19.4. Risco cambial: A Companhia não possui exposição cambial relevante relacionada ao seu passivo financeiro oriundo de 
operações em moeda estrangeira. 19.5. Gestão de Capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de 
salvaguardar a capacidade de continuidade dos negócios para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes in-
teressadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para redução do custo de capital. Para manter ou ajustar a estrutura 
de capital da Companhia, a administração pode, ou proporá, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de 
pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, 
o nível de endividamento.
20. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais cíveis, tributárias, ambientais e trabalhistas, assim como processos
administrativos regulatórios avaliadas pelos assessores jurídicos. A Companhia constitui uma provisão quando há obrigação pre-
sente, originada de eventos passados e que haverá provável desembolso de caixa para seu encerramento. O saldo consolidado 
da provisão para contingências no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 é apresentado abaixo:

Consolidado
2018 2019

Saldo acumulado Adições Reversão Atualização Saldo acumulado
 Cíveis (a) 4.286 45.435 (641) - 49.080
 Trabalhista (b) 14.351 40.486 (12.170) 895 43.562
 Tributário 40 - - - 40
 Ambiental 155 - - 8 163
 Total das Provisões 18.832 85.921 (12.811) 903 92.845
(a) Riscos cíveis: As principais discussões cíveis são: Ativo contingente: Ação ordinária ajuizada pela controlada 
Amapari Energia S.A. (“Amapari”) no valor de R$ 44.091, com pedido de tutela antecipada, para que seja enquadrada 
no mecanismo de ressarcimento de custo de combustíveis da CCC-ISOL. Em setembro de 2018, foi dado provimento 
ao recurso de apelação interposto por Amapari, anulando a sentença e julgando procedente a demanda, autorizando à 
empresa a utilização do mecanismo de ressarcimento do custo de combustíveis instituído pela Conta de Consumo de 
Combustíveis para o Sistema Isolado — CCC-ISOL. Ainda por meio do acórdão, foi determinado o imediato reembolso 
de CCC não recebido por Amapari no período de novembro de 2008 até fevereiro de 2009. Em cumprimento à decisão, 
a ANEEL realizou, no curso de 2019, o pagamento do reembolso pleiteado por Amapari. Entretanto, interpôs recurso 
especial, ainda pendente de julgamento. Por isso, houve o provisionamento contábil do montante recebido de forma an-
tecipada. Passivo contingente: (ii) Ação ordinária ajuizada pela RIP Serviços e Industriais S.A. em face da Controlada 
Itaqui, requerendo o pagamento de notas fiscais no valor total de R$ 4.959, dos quais R$ 1.000 têm prognóstico de perda 
provável. (b) Riscos trabalhistas: Passivo contingente: Englobam reclamações movidas por ex-funcionários próprios 
da Companhia e empregados de empresas terceirizadas, que pleiteiam, dentre outros, verbas rescisórias, adicional de 
periculosidade, vínculo empregatício com a Companhia e posterior equiparação em direitos aos empregados desta ou, 
ainda, eventuais verbas inadimplidas por suas empresas. O incremento apresentado no quadro anterior está vinculado 
a condenações parciais e liquidações dos pedidos feitos pelos reclamantes no decorrer deste trimestre. Não existe 
causa individual relevante. Contingências com risco possível (não requerem constituição de provisão): As ações 
de natureza tributária, cível, trabalhista e ambiental que não estão provisionadas, pois envolvem prognóstico de perda 

classificado pela administração e por seus advogados e assessores jurídicos como possível, são apresentadas a seguir:
Consolidado

2019 2018
Ambiental 24.127 22.519
Regulatório 12.759 12.869
Trabalhista 32.803 44.063
Cível (a) 82.035 115.440
Tributário (b) 229.196 22.452
Total 380.920 214.343
(a) Cíveis: Controlada Pecém II Geração de Energia S.A.: Ativo contingente: (I) Encargo Hídrico Emergencial: 
Trata-se de ação ajuizada por Pecém II em conjunto com Porto do Pecém Geração de Energia S.A. em face da ANEEL, 
pleiteando (i) o repasse, pela ANEEL, do valor cobrado pelo Estado do Ceará, a título de Encargo Hídrico Emergencial 
(“EHE”), aos CCEARs de Pecém II e Porto do Pecém com o aumento do Custo Variável Unitário (“CVU”) e da receita 
de venda percebida por essas empresas; e (ii) a suspensão da aplicação pela ANEEL de quaisquer penalidades por 
eventual redução e/ou interrupção da geração de energia das UTEs Pecém II e Pecém I em virtude da redução no for-
necimento de água. Em 31 de janeiro de 2017, foi proferida decisão da Justiça Federal indeferindo o pedido de tutela 
antecipada formulado pelas autoras. Foi interposto pelas Autoras recurso de agravo de instrumento, o qual foi distribu-
ído ao Desembargador Souza Prudente em 1º de março de 2017. A tutela antecipada requerida pelas Companhias foi 
deferida em 5 de maio de 2017, tendo sido solicitado o cumprimento da decisão do agravo de instrumento por parte da 
ANEEL. Assim, foi expedido ofício ao Presidente da ANEEL determinando o cumprimento da decisão que deferiu os 
pedidos da autora. Em 22 de agosto de 2017, a Diretoria da ANEEL anuiu à metodologia de cálculo de ressarcimento 
sugerido pela Companhia, autorizando o repasse do EHE para as Autoras, o que vem sendo realizado regularmente 
desde 2018 até o momento. A ANEEL apresentou petição informando o cumprimento da decisão e interpôs recurso 
de agravo interno contra a decisão monocrática do relator. Os autos estão conclusos no gabinete do Desembargador 
Souza Prudente desde fevereiro de 2018, aguardando julgamento. (II) Receita Fixa: A subsidiária Pecém II Geração 
ajuizou ação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pleiteando o direito de receber as receitas fixas previstas 
nos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR), firmados em leilão de energia nova, a 
partir de julho de 2013, período no qual a Companhia já se encontrava devidamente comissionada e apta para a geração 
de energia, e consequentemente, cumprir os compromissos firmados. A ANEEL justificou que o atraso nas obras de 
implantação da subestação da Transmissora Delmiro Gouveia S.A (TDG), necessária para o escoamento da energia 
gerada, constituiria caso fortuito ou força maior, e não efetuou o pagamento das receitas fixas, apenas excluindo a 
Companhia das penalidades previstas pelo não fornecimento de energia. Em novembro de 2014, a Companhia obteve 
sentença favorável na Justiça Federal do Distrito Federal, que confirmou a antecipação dos efeitos da tutela, tendo a 
sentença sido confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Nesse sentido, com o julgamento em segunda 
instância, foi reconhecido o direito de Pecém II de receber o pagamento das Receitas Fixas provenientes dos CCEARs 
e determinado o cumprimento imediato da decisão. A ANEEL opôs embargos de declaração no TRF da 1ª Região, os 
quais foram rejeitados em 11 de maio de 2018. Assim, em 30 de maio de 2018, esgotada a discussão no TRF da 1ª 
Região, e existindo ordem judicial para cumprimento imediato da decisão, a CCEE efetuou em favor de Pecém II o paga-
mento no montante de R$ 59.326, correspondente às receitas fixas devidas. A Companhia tomou conhecimento de que 
a ANEEL interpôs recurso especial, e, após intimação, Pecém II apresentou contrarrazões em 30 de agosto de 2018. 
Tal recurso ainda será apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, se admitido pelo TRF da 1ª Região, razão pela qual 
ainda não ocorreu o trânsito em julgado da ação. Controlada Eneva Comercializadora de Energia Ltda.: Trata-se de 
ação anulatória de sentença arbitral que julgou procedentes todos os pedidos formulados pela Eneva Comercializadora 
no procedimento arbitral nº 22/2014, instaurado contra a COPEN. O montante envolvido em 31 de dezembro de 2019 
é de R$ 38.000, referente ao valor discutido na arbitragem cuja decisão a COPEN busca anular. Outras controladas:
Os demais valores subdividem-se em ações judiciais envolvendo pleitos de natureza cível que individualmente não pos-
suem risco financeiro relevante, e que estão descritos no relatório com prognóstico de perda possível. A alteração de 
valores apresentada acima se refere às mudanças nos prognósticos dos casos no decorrer do trimestre. (b) Tributárias:
Controlada Itaqui Geração de Energia S.A.: A controlada possui demandas de natureza tributária em que figura como 
ré. A principal demanda se refere a auto de infração lavrado pelas autoridades fiscais federais para glosar despesas 
financeiras supostamente desnecessárias por não ter sido comprovado caráter de cobertura (hedge) de determinada 
operação contratada para fazer frente a um empréstimo em moeda estrangeira não concretizado. O assunto encontra-
-se em discussão em âmbito administrativo, tendo sido protocolada impugnação ao auto de infração em 22/01/2019, e 
posteriormente, em 10/07/2019, apresentado recurso voluntário. Atualmente aguarda julgamento do Recurso Voluntário 
pelo CARF. Em caso de decisão final desfavorável na esfera judicial, a companhia perderá o direito a compensar futuros 
lucros fiscais com o montante de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL glosado pelas autoridades fiscais, 
no montante de R$ 195 milhões. Não há crédito tributário constituído sobre referido prejuízo fiscal. Em caso de decisão 
final desfavorável, o efeito seria de baixa de aproximadamente R$ 195 milhões de prejuízo fiscal e base de cálculo 
negativa da CSLL nos controles fiscais auxiliares (ECF), sem desembolso e impacto no caixa da Companhia. Outras
controladas: Em 2019, a Companhia foi citada em novos processos judiciais e administrativos, cujas discussões envol-
vem valores associados a autos de infração e execuções fiscais, mas que foram classificadas com prognóstico de perda 
possível, não requerendo constituição de provisão para contingência.
21. PROVISÃO PARA OBRIGAÇÃO DE ABANDONO
Referem-se aos custos esperados para o abandono dos campos operacionais e para a desmobilização dos ativos da 
UTE de Pécem II Geração de Energia S.A, referente a devolução do terreno nas mesmas condições quando assumido. 
Os cálculos das referidas estimativas são complexos e envolvem julgamentos significativos, uma vez que: i) No reco-
nhecimento da provisão, o custo correspondente é capitalizado como parte do ativo imobilizado e é depreciado pela 
vida útil dos ativos correspondentes, resultando em uma despesa reconhecida no resultado do exercício. ii) as obriga-
ções ocorrerão no longo prazo; iii) que os contratos e regulamentações possuem descrições subjetivas das práticas de 
remoção e restauração e dos critérios a serem atendidos quando do momento da remoção e restauração efetivas; e 
iv) que as tecnologias e custos de remoção de ativos se alteram constantemente, juntamente com as regulamentações 
ambientais e de segurança. A Companhia está constantemente conduzindo estudos para incorporar tecnologias e pro-
cedimentos de modo a otimizar as operações de abandono, considerando as melhores práticas. Contudo, os prazos e 
os valores dos fluxos de caixa futuros estão sujeitos a incertezas significativas. A Companhia revisa trimestralmente, 
seus custos estimados com desmantelamento de áreas de produção de petróleo e gás, em conjunto com seu processo 
de certificação anual de reservas e quando houver indicativo de mudanças em suas premissas. Em 31 de dezembro 
de 2019 e 2018 os fluxos com provisão de abandono:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Saldo inicial 61.720 - 66.885 64.055
Revisão da provisão 7.595 - 7.231 (3.016)
Atualização de juros 6.433 - 6.906 5.846
Incorporação PGN - 61.720 - -
Saldo final 75.748 61.720 81.022 66.885
22. PARTES RELACIONADAS
Transações da Companhia com suas controladas diretas e indiretas, empresas ligadas e profissionais-chaves da Administra-
ção, foram realizadas de acordo com as condições contratadas entre as partes e refletem termos que levam em consideração 
transações de mercado. Acionistas: Os principais acionistas da Companhia são Banco BTG Pactual S.A, Cambuhy I Fundo de 
Investimento em ações e Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda, que detém, respectivamente, 22,95%, 22,95% e 5,01% das 
ações ordinárias. Administradores: A Companhia é administrada por Conselho de Administração e por Diretoria de acordo com as 
atribuições e poderes conferidos em Estatuto Social. Empresas ligadas: A Companhia possui como principais empresas ligadas: 
Banco BTG Pactual S.A, Cambuhy, Atmos e suas respectivas controladas e coligadas. Em 31 de dezembro de 2019, os saldos de 
ativos, passivos e efeitos em resultado de transações com partes relacionadas estão representados da seguinte forma:

Relação de
investimento

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

 Ativo 
 Mútuo 
 Térmicas a Carvão 
 Itaqui Geração de Energia S.A. (a) Controle 156.869 147.694 - -
 Pecém II Geração de Energia S.A. (b) Controle 294.719 279.708 - -
 Upstream 
 Parnaíba B.V. Controle 73.993 69.221 - -
 Outros 
 MABE do Brasil Controle conjunto 9.007 11.115 9.007 11.115
 Pecém Operação e Manutenção de Unidades de Geração Elétrica S.A. Controle conjunto 2.856 2.693 2.856 2.693
 Termopantanal Participações Controle 457 457 - -
 Termopantanal Ltda. Controle indireto 230 230 - -

538.131 511.118 11.863 13.808
Operações comerciais 
 Térmicas a Gás 
 Parnaíba Geração e Comércio de Energia S.A. Controle indireto 5.093 5.273 - -
 Parnaíba I Geração de Energia S.A. Controle 127.961 74.859 - -
 Parnaíba II Geração de Energia S.A. Controle 102.619 87.226 - -
 Azulão Geração de Energia S.A Controle 850 - - -
 Térmicas a Carvão 
 Itaqui Geração de Energia S.A. Controle 11.186 6.915 - -
 Pecém II Geração de Energia S.A. Controle indireto 11.729 6.295 - -
 Pecém II Participações S.A. Controle 2.479 2.276 - -
Outros
 ENEVA Comercializadora de Energia S.A. Controle indireto 3.947 3.298 - -
 Uniper Energy Acionista - 92 - 93
 Amapari Energia S.A. Controle 1.058 453 - -
 MABE do Brasil Controle conjunto 22 22 22 22
 ENEVA Participações S.A. Controle 6.585 6.201 - -
 Porto do Pecém Transportadora de Minério S.A. Controle conjunto 10 10 10 10
 PO&M Geração Elétrica S.A Controle conjunto 18 18 18 18
 SPE´s Ventos Controle indireto 155 46 - -
 Seival Geração de Energia S.A. Controle indireto 427 363 - -
 Seival Sul Mineração Ltda. Controle conjunto 10 10 4.795 4.155
 Sul Geração de Energia S.A. Controle indireto 315 320 - -
 Tauá Geração Energia Controle indireto 566 370 - -

275.030 194.047 4.845 4.298
813.161 705.165 16.708 18.106

(a) O saldo é composto por: (i) contrato de mútuo celebrado em janeiro de 2012 com a Eneva (mutuante) sujeito a juros mensais 
de mercado (104% do CDI) e com prazo de vencimento indeterminado. O saldo de R$ 156.869 refere-se apenas aos juros (R$ 
147.694 em 31 de dezembro de 2018). (b) O saldo é composto por (i) contrato de mútuo celebrado com a Eneva (mutuante) sujeito 
a juros de mercado (104% do CDI) e com prazo de vencimento indeterminado, no montante de R$ 294.719 (R$ 279.708 em 31 de 
dezembro de 2018). Essa variação corresponde aos juros incorridos durante o período de 2019.

Relação de 
investimento

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

 Passivo 
 Arrendamento operacional 
 Upstream 
 Parnaíba B.V. Controle 39.697 39.697 - -

39.697 39.697 - -
 Operações comerciais 
 Térmicas a Gás 
 Parnaíba I Geração de Energia S.A. Controle 35 35 - -
 Parnaíba II Geração de Energia S.A. Controle 48 47 - -
 Térmicas a Carvão 
 Itaqui Geração de Energia S.A. Controle 2.202 2.186 - -
 Pecém II Geração de Energia S.A. Controle indireto 45 49 - -
 Outros 
 Uniper Energy Acionista - 13 - 26.475
 ENEVA Participações S.A. Controle 3.447 3.355 - -
 Copelmi Mineração Ltda. Coligada - - 375 293
 Amapari Energia S.A. Controle 3 3 - -
 Tauá Geração de Energia Ltda. Controle indireto 440 446 - -

6.220 6.134 375 26.768
45.917 45.831 375 26.768

Relação de
 investimento

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

 Resultado 
 Térmicas a Gás 
 Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A Controle indireto 13.150 877 - -
 Parnaíba I Geração de Energia S.A. (a) Controle 398.223 7.553 - -
 Parnaíba II Geração de Energia S.A. (a) Controle 284.372 16.111 - -
 Azulão Geração de Energia S.A. Controle 228 - - -
 Térmicas a Carvão 
 Pecém II Geração de Energia S.A. Controle indireto 26.637 26.926 - 11.712
 Pecém II Participações S.A Controle 125 112 - -
 Itaqui Geração de Energia S.A. Controle 22.393 22.620 - -
 Outros 
 Amapari Energia S.A. Controle 467 379 - -
 Parnaíba Participações S.A. Controle indireto - 107 - -
 Eneva Comercializadora de Energia S.A. Controle indireto 1.018 1.315 - -
 Eneva Participações S.A. Controle 370 263 - -
 MABE Construção e Administração de Projetos Ltda. Controle conjunto 1.273 1.284 1.273 870
 Parnaíba Gás Natural S.A. Controle - 71.486 - -
 Pecém Operação e Manutenção de Unidades de Geração Elétrica Controle conjunto 191 193 191 130
 Seival Geração de Energia S.A. Controle indireto 42 70 - -
 SPE’s Ventos Controle indireto 177 107 - -
 Sul Geração de Energia S.A. Controle indireto - 7 - -
 Tauá Geração de Energia Ltda. Controle indireto 446 309 - -

749.112 149.719 1.464 12.712
(a) O aumento exponencial no resultado, deve-se a incorporação da Parnaíba Gás Natural (“PGN”) na Eneva S.A. em dezembro 
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de 2018. Desta forma a partir de janeiro de 2019 a Eneva S.A. passa a ser a nova fornecedora do principal insumo no Complexo 
Parnaíba.
22.1 Remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria: De acordo com a Lei nº 6.404/1976 e com o 
estatuto social da Companhia, é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia Geral, fixar o montante global da remuneração 
anual dos Administradores, cabendo ao Conselho de Administração efetuar a distribuição entre eles. Os montantes totais de re-
muneração dos Diretores e do Conselho da administração da Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 
2018, registrados na contabilidade pelo regime de competência, segue conforme apresentados abaixo:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Benefícios de curto prazo 33.074 20.944 37.051 24.432
 Benefícios de Longo Prazo (a) 22.721 2.217 23.160 2.321

55.795 23.161 60.211 26.753
(a) Adicionalmente, conforme descrito na Nota explicativa nº “24 - Plano de pagamento baseado em ações”, a Companhia imple-
mentou plano de pagamento baseado em ações para gestores e diretores estatutários e não estatutários. A outorga das ações será 
concedida quando do cumprimento de determinadas condicionantes, no prazo de 3 a 5 anos, a partir do início do plano.
Abaixo os montantes de remuneração mínima, média e máxima do Conselho de Administração e Diretoria:

Consolidado
2019 2018

Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Conselho Administração 301 1.429 8.214 317 570 1.296
Diretores 474 4.065 14.882 127 1.751 5.499

775 5.494 23.096 444 2.321 6.795

23. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social da Companhia é respectivamente de R$ 8.834.907 e R$ 8.822.057. A seguir 
a distribuição das ações da Companhia:

2019
Ações ordinárias

Quantidade %
Acionista
Banco BTG Pactual S.A. 72.410.101 22,95%
Cambuhy I Fundo de Investimento em Ações 72.410.101 22,95%
Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda 15.793.261 5,01%
Outros 154.869.718 49,09%
Total 315.483.181 100%

2018
Ações ordinárias

Quantidade %
Acionista
Banco BTG Pactual S.A. 84.370.481 26,79%
Cambuhy I Fundo de Investimento em Ações 72.410.101 22,99%
DD Brazil Holdings (Uniper Energy) 19.217.333 6,10%
Itaú Unibanco 18.530.085 5,88%
Outros 120.462.499 38,24%
Total 314.990.499 100%
23.1. Capital social: A Companhia possui apenas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. O capital autorizado em 31 de 
dezembro de 2019 e de 2018 é composto por 399.128.430 ações autorizadas, das quais 315.483.181 foram emitidas. Os custos 
incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido como uma 
dedução do valor captado. 23.2 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio: A distribuição de dividendos e juros 
sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final 
do exercício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na 
data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral ou Extraordinária. Os benefícios fiscais dos juros sobre capital 
próprio são reconhecidos na demonstração de resultado. Para o exercício corrente não houve distribuição. 23.3. Reserva legal: 
Do lucro líquido do exercício, 5% são aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não 
excederá a 20% do capital social da Companhia. A referida reserva tem a finalidade de assegurar a integridade do capital social e 
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital social. 23.4. Reserva de incentivos fiscais: 23.4.1. 
SUDAM/SUDENE: A reserva é constituída mediante destinação da parcela do resultado do exercício equivalente ao benefício 
fiscal concedido pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE). Esse benefício corresponde à redução de 75% do imposto de renda, no período de 10 anos. 23.4.2. ICMS: 
Reserva constituída mediante a destinação da parcela do resultado do exercício equivalente ao incentivo fiscal concedido pelo 
Estado do Maranhão, nos termos da Lei nº 9.463/2011. Tal incentivo consiste em crédito presumido de ICMS nas saídas de gás 
natural destinadas à usina termelétrica movida a gás natural. 
24. RESULTADO POR AÇÃO
O resultado por ação, básico e diluído, foi calculado pela divisão do resultado do período atribuível aos acionistas controladores e 
não controladores da Companhia em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e a respectiva quantidade média ponderada de ações em 
circulação durante o mesmo período, conforme o quadro abaixo:

2019 2018
 Resultado do exercício 
 Numerador 
 Lucro líquido atribuível aos acionistas 600.798 887.873
 Denominador 
 Média ponderada de ações 315.344.051 314.990.499
 Lucro por ação (R$) - básico 1,90521 2,81873

2019 2018
 Resultado do exercício 
 Numerador 
 Lucro líquido atribuível aos acionistas 600.798 887.873
 Denominador 
 Média ponderada de ações 315.344.051 314.990.499
 Efeito das opções 2.368.569 -
 Lucro por ação (R$) - diluído (*) 1,89101 2,81873
(*) O fator de diluição representado pelos programas de remuneração baseados em açõs da Companhia não representou mudan-
ças significativas no cálculo do lucro diluído. 
O Capital autorizado da Companhia está apresentado na nota explicativa nº “23. Patrimônio Líquido”.
25. PLANO DE PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES
a) Opção de ações outorgadas pela Companhia: O programa de opções de compra de ações da Companhia vigente foi aprova-
do pelo Conselho de Administração em 10 de agosto de 2016. As opções representarão o máximo de 4% (quatro por cento) do total 
de ações do capital social da Companhia existentes na data de emissão das opções. Para efeitos desse limite, será considerado o
somatório de todas as ações de emissão da Companhia, incluídas as ações que vierem a ser emitidas pela Companhia em razão 
de opções outorgadas no âmbito do Plano de opções. A tabela seguinte apresenta o movimento ocorrido no plano de opções no 
exercício:

Plano
Data de 
Outorga

Prazo da
outorga

(anos)

Primeira
 data de 

maturação

Data de máxima 
de vencimento 

dos direitos

Quantidade
Original

Outorgada

Quantida-
de Rema-
nescente

Preço de 
Exercício

Original

Preço de Exercí-
cio Corrigido por 

IPCA + 3% a.a.
2016 03/10/2016 5 03/04/2018 12/11/2021 621.094 207.031 15,00 18,46
2016 03/10/2016 3 01/11/2017 30/01/2021 2.667.000 666.750 15,00 18,46
2016 10/05/2017 5 10/05/2018 07/09/2022 1.333.333 800.000 15,00 17,80
2016 03/08/2017 5 03/08/2018 01/12/2022 710.301 300.000 15,00 17,67
2016 11/02/2019 5 11/02/2020 10/06/2024 250.000 250.000 15,00 15,94
A tabela seguinte apresenta o movimento ocorrido no plano de opções no exercício de 31 de dezembro de 2018 a 31 de dezembro 
de 2019:
Plano outorgado pela Companhia -
 quantidade de opções de ações

Quantidade
 de opções

Preço médio ponderado de 
exercício das opções

Saldo em 2018 3.787.927 16,65
Exercidas (1.480.771) 17,42
Outorgadas 250.000 15,14
Expiradas (333.375) 17,53
Saldo em 2019 2.223.781 17,83
A Companhia não consegue mensurar o valor dos serviços recebidos pelos participantes, portanto, decidiu mensurar os seus res-
pectivos valores justos, tomando como base o valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados. Segundo o regulamento do 
Programa, a Companhia liquidará esta obrigação com a emissão de novas ações ou pela utilização (quando constituída) da conta 
“Ações em tesouraria”. O efeito no resultado do exercício de 2019 foi de R$ 2.735.
b) Unidades de Performance Restritas - Units - concedidas pela Companhia: A Companhia concedeu dois planos distintos 
de Incentivo de Remuneração de Longo Prazo Baseado em Ações, o primeiro foi aprovado em 12 de julho de 2018 e o segundo, 
denominado Plano de Incentivo de Remuneração de Longo Prazo Baseado em Ações (Plano de Performance Shares) foi aprovado 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realiazada em 29 de abril de 2019. Nesses planos, a Companhia concede units, 
unidades de performance restritas, aos beneficiários que lhe prestam serviços, porém, os planos seguem regras distintas para 
aquisição do direito de transferência de ações. Conforme o regulamento do plano aprovado em 12 de julho de 2018, as ações po-
dem ser transferidas aos beneficiários após 3 (três) anos a partir da data de concessão das units. Da quantidade de units cedidas 
para cada beneficiário, 50% são concedidas para retenção, cujo direito depende da permanência do colaborador na Companhia. 
Para os demais 50% das ações, além da permanência do colaborador, a quantidade de ações transferidas dependerá de indicador 
de performance de retorno para os acionistas, calculado durante o período de carência de 3 anos das units. O regulamento do 
plano aprovado em 29 de abril de 2019 define que as ações podem ser transferidas aos beneficiários se os critérios de performance 
relacionados a execução do Projeto Parnaíba V forem atendidos, sendo: i) executado até a data de início da operação comercial 
em março de 2022 e ii) execução do referido projeto com até 10% de overrun do orçamento. Se ambos os critérios de performance 
na execução do projeto forem atingidos, a totalidade das ações será transferida para os beneficiários do plano. A apropriação do 
valor justo do plano ao resultado do exercício de 2019 foi de R$3.293. A tabela abaixo apresenta as características gerais das units
concedidas pela Companhia:

Plano
Data de

 Concessão Prazo (anos) Finalidade
Data de aquisição

do direito
Quantidade Original 

Concedida
2018 13/07/2018 3 retenção 02/04/2021 217.181
2018 13/07/2018 3 performance 02/04/2021 217.181
2018 01/04/2018 3 retenção 01/04/2022 189.109
2018 01/04/2018 3 performance 01/04/2022 189.109
2019 29/04/2019 2,92 performance shares 31/03/2022 387.101
A tabela seguinte apresenta o movimento ocorrido nos planos de units no período de 31 de dezembro de 2018 a 31 de dezembro 
de 2019:

Plano de Units concedido pela Companhia - quantidade de units
Quantidade

 de units
Preço médio 

ponderado das ações
Saldo em 2018 434.362 16,09
Exercidas - -
Canceladas - -
Concedidas 765.318 19,10
Expiradas - -
Saldo em 2019 1.199.680 43,69

26. RECEITA DE VENDA DE BENS E/OU SERVIÇOS
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de energia elétrica no curso normal das 
atividades da Companhia. A receita apresentada é a líquida dos tributos sobre vendas, devoluções, abatimentos e descontos. Nas 
demonstrações financeiras consolidadas, são eliminadas as vendas dentro do grupo. 
Para ambas as atividades de geração de energia e produção de gás natural, a receita é reconhecida quando a obrigação de de-
sempenho é alcançada, ou seja, quando o controle sobre o produto for transferido para o cliente.  
 A conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apresentada na demonstração de resultado do exercício assim se apresenta:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receitas
Disponibilidade (ACR) (a) - - 2.067.858 1.933.773
Venda de energia (ACR) (b) - - 738.772 939.383
Venda de energia (ACL) (c) - - 641.617 612.028
Venda de gás e condensado (d) 484.085 - 4.355 2.905
Arrendamento (d) 346.341 - - -
Receita Bruta 830.426 - 3.452.602 3.488.089
Deduções da receita
 Impostos sobre vendas (97.993) (256.562) (280.686)
 P&D (e) - - (30.138) (28.729)
 Ressarcimento (f) - - (28.533) (49.567)
 Total da receita líquida 732.433 - 3.137.369 3.129.107
Ambiente de Contratação Regulada (ACR): As receitas decorrem de contratos de comercialização de energia elétrica no am-
biente regulado (CCEAR), celebrado entre o agente vendedor e o agente de distribuição, em decorrência dos leilões de energia 
elétrica. Os CCEARs são especificados por meio dos editais publicados para cada leilão contendo cláusulas e condições fixas e 
variáveis, que não são passíveis de alteração pelos agentes. Esse tipo de contrato tem como objetivo minimizar o risco hidrológico,
visando um menor custo para o sistema de energia. Os custos decorrentes dos riscos hidrológicos serão assumidos pelos agen-
tes compradores (distribuidoras), e eventuais exposições financeiras no Mercado de Curto Prazo, positivas ou negativas, serão 
assumidas pelas distribuidoras, com repasse ao consumidor final, conforme mecanismo definido pela Aneel. (a) Disponibilidade 
ACR (Receita fixa): Essa modalidade de receita tem por objeto remunerar o empreendimento de geração mantido a disposição do 
Sistema Nacional Integrado (SIN) para entrar em operação sempre que solicitado pelo Operador Nacional do Sistema (“ONS”). (b)
Venda de Energia ACR (Receita Variável): Além da receita por disponibilidade, como comentado acima, os CCEARs possuem 
receitas variáveis, cujo valor é definido mensalmente no momento do reconhecimento, de acordo com a demanda requerida pelo 
ONS. A receita pela venda de energia elétrica é reconhecida por medição equivalente ao volume de energia transferido para o 

cliente e através de estimativas para mensurar a energia entregue, mas ainda não considerada pelas medições anteriores ao 
fechamento do exercício. Ambiente de Contratação Livre (ACL): O segmento do mercado no qual se realizam as operações de 
compra e venda de energia elétrica, objeto de contratos bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de co-
mercialização específicos. (c) Venda de energia ACL: Na operação de contratação em ambiente livre a Companhia tem o direito 
de reconhecer a receita de venda de energia pelo valor do MWh. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida 
ou a receber pela comercialização de energia elétrica tanto no mercado regulado como também no mercado livre. Adicionalmente, 
a partir de junho de 2018, com a publicação da resolução normativa nº 822 teve início a operação por despacho complementar 
para manutenção da reserva de potência operativa (RRO). Este mecanismo é um serviço auxiliar prestado por termelétricas 
despachadas centralizadamente, com vistas a preservar a reserva de potência operativa nas unidades geradoras hidráulicas em 
qualquer subsistema. As usinas termelétricas que forem acionadas para atenderem ao despacho complementar para manutenção 
da reserva de potência operativa (RRO) recebem essa energia valorada ao preço da oferta realizada, quando o atendimento ao 
despacho é considerado satisfatório, ou ao seu Custo Variável Unitário (CVU), quando insatisfatório. Essa receita é registrada no 
momento da confirmação do despacho pelo ONS. As informações do resultado estão apresentadas por segmento na nota expli-
cativa nº 6 - “Informações por segmento”. Exploração e Produção de gás: (d) Venda de gás, condensado e arrendamento: A
Eneva S.A. é responsável pela exploração e extração de gás natural e mantém contrato de fornecimento de gás e de arrendamento 
com o Complexo Parnaíba. A venda de gás está atrelada diretamente ao despacho do Complexo Parnaíba (“Complexo”). O preço é 
estabelecido em contrato firmado entre as partes e o volume comercializado varia em função da necessidade de gás do Complexo. 
A receita pela venda de gás é reconhecida por medição periódica e é equivalente ao volume transferido para o cliente, mas ainda 
não considerada nas medições anteriores ao fechamento do exercício. Deduções da receita: (e) Pesquisa e desenvolvimento 
(P&D): As empresas reguladas pela ANEEL, têm a obrigatoriedade de atendimento à Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e por 
isso, devem aplicar anualmente o percentual de 1% (um por cento) de sua receita operacional líquida - ROL para elaboração e exe-
cução de projetos de P&D do setor elétrico. (f) Ressarcimento: O ressarcimento ao mercado ocorre quando as usinas termoelétri-
cas contratadas no ambiente de contratação reguladas (ACR) não atendem o despacho do Operador Nacional do Sistema (“ONS”). 

27. CUSTOS E DESPESAS POR NATUREZA 
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
 Custo 
 Custos regulatórios (2) - (134.929) (124.257)
 Depreciação e amortização (113.493) - (414.118) (392.915)
 Despesas ambientais (2) - (5.915) (2.954)
 Despesas com aluguéis (3.831) - (15.357) (1.326)
 Despesas com pessoal (27.542) - (152.714) (138.725)
 Energia elétrica para revenda - - (400.630) (386.729)
 Impostos e contribuições (98) - (3.658) (1.089)
 Insumos de geração - - (520.270) (572.278)
 Material de consumo (7.482) - (12.551) (33.129)
 Participações governamentais (61.069) - (61.069) (75.854)
 Seguros operacionais (4.050) - (26.091) (23.575)
 Serviços de terceiros (20.976) - (87.376) (114.379)
 Outras (344) - (64.916) (7.882)

(238.889) - (1.899.594) (1.875.092)
 Despesas gerais e administrativas 
 Depreciação e amortização (43.833) (3.038) (75.935) (51.964)
 Despesas ambientais (1.001) (527) (1.029) (3.054)
 Despesas com aluguéis (2.756) (3.271) (3.040) (6.586)
 Despesas com exploração e poço seco (92.671) - (92.671) (105.023)
 Despesas com pessoal (125.113) (92.674) (136.269) (113.856)
 Impostos e contribuições (2.410) (946) (65) (1.931)
 Material de consumo (2.998) (1.210) (3.170) (2.027)
 Seguros administrativos (1.267) (648) (1.461) (2.275)
 Serviços compartilhados - Cost Sharing 45.410 45.336 - -
 Serviços de terceiros (49.660) (31.825) (34.704) (32.823)
 Outras (1.524) (6.114) (24.777) (10.553)

(277.823) (94.917) (373.121) (330.092)
 Outras receitas e despesas 
 Provisão perdas de investimento (2.198) (434) (4.385) (793)
 Perda na alienação de bens - - (5.598) (113)
 Avaliação Investimento - Pecém II - 56.809 - 56.809
Ganho em compra vantajosa da aquisição de Pecém II em 2018 - 135.573 - 135.573
 Contingências (9.143) (1.051) (29.667) (2.500)
 Crédito de PIS/COFINS 33.705 - 33.705 -
 Reversão do impairment de Itaqui - - 127.114 -
 Outras receitas (despesas) (16.972) 546 (16.845) 14.072

5.392 191.443 104.324 203.048
(511.320) 96.526 (2.168.391) (2.002.136)

No consolidado, podemos observar que o grupo de custos se manteve em linha com o exercício anterior, com uma variação apro-
ximada de 1%. Podemos destacar como principais efeitos o aumento da depreciação e amortização gerado principalmente pela 
consolidação de Pecem II Geração de Energia S.A (“Pecem II”), que ocorreu em abril de 2018 e a diminuição na conta de insumos 
de geração, devido à redução da disponibilidade das termelétricas durante o ano de 2019, principalmente devido à parada de ma-
nutenção programada de Pecem II e Parnaíba I. Já para a controladora, a variação deve-se a incorporação da controlada Parnaíba 
Gás Natural (“PGN”), ocorrido em 28 de dezembro de 2018, cujos reflexos não impactaram o exercício de 2018. Em despesas 
gerais e administrativas, o aumento foi de 13,03 % em relação ao ano comparativo, impactado substancialmente pela consolida-
ção de Pecem II, que foi compensado pela redução dos gastos com aquisições de dados geofísicos, em 2019. Para o grupo de 
outras receitas, temos como destaque, o transito em julgado da decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que acatou 
o pedido da Parnaíba Gás Natural S.A.(PGN), incorporada pela Eneva S.A. em 2018, para excluir o ICMS da base de cálculo do 
PIS/COFINS, e reconheceu o direito à compensação do montante indevidamente pago pela antiga PGN a tal título nos últimos 
5 anos. Diante disto, a Companhia registrou R$ 42.750, sendo R$ 33.705 referentes ao valor principal e R$ 9.045 referentes ao 
acréscimo de Juros Selic reconhecidos na rubrica “receitas financeiras”. Adicionalmente, em 2019 foi registrado reversão de parte 
do impairment constituído em anos anteriores, conforme “nota explicativa 15.2”. 

28. RESULTADO FINANCEIRO
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
 Despesas financeiras 
 Encargos da dívida (63.563) (119.007) (217.549) (379.241)
 Multa e juros pagos ou incorridos (714) (63) (3.094) (27.619)
 Amortização custo de transação de empréstimos (1.239) - (40.878) (49.885)
 Comissão sobre fianças bancárias (1.576) (84) (2.419) (22.185)
 Juros de provisão de abandono (6.433) - (6.906) (5.846)
 Juros de passivos de arrendamento (9.551) - (11.207) -
 Juros sobre mútuos - - (509) (608)
 Juros de debêntures (59.962) - (214.205) (72.080)
 Perdas com derivativos - (23) - (1.524)
 Variação cambial e monetária (22.556) (39.700) (63.077) (86.145)
 Outros (9.080) (8.799) (28.926) (45.911)

(174.674) (167.676) (588.770) (691.044)
 Receitas financeiras 
 Aplicação financeira 36.300 13.082 96.026 65.197
 MTM contratos de energia 970 - 11.414 -
 Juros sobre debêntures - 61.326 - 11.554
 Multas e juros recebidos ou auferidos 28 - 4.738 19.916
 Rendimentos de mútuos 31.863 36.807 1.384 5.892
 Variação cambial e monetária 20.592 17.125 41.742 68.834
 Outros 12.124 753 23.286 15.319

101.877 129.093 178.590 186.712
 Resultado Financeiro (72.797) (38.583) (410.180) (504.332)
As principais variações no ano de 2019 consistem na redução dos juros incorridos sobre os empréstimos (“encargos da dívida”) e 
debêntures (juros de debêntures”), em decorrência, principalmente, da restruturação das dívidas da Companhia e da emissão de 
debêntures a custos mais atrativos.
29. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia e suas controladas diretas e indiretas adotam a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a 
riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as coberturas de seguros eram:

Consolidado
2019 2018

Danos materiais
Riscos operaicionais 10.339.265 9.939.362
Riscos de Petróleo 318.522 306.202
Responsabilidade civil
Riscos de Petróleo 40.307 38.748
Responsabilidade civil 210.000 210.000
D&O 200.000 200.000
Lucros Cessantes
Riscos Operacionais 4.136.131 3.976.153

15.244.225 14.670.465
Abaixo as principais apólices em vigor: 

Consolidado
2019

Seguradora Modalidade Valor em Risco

Limite Máxi-
mo Indeni-

zável Vigência Prêmio
Valores expressos em Reais mil e Dólares mil

Chubb/Sompo/AXA Riscos Operacionais USD 3.591.287 USD 500.000
01/08/2018 a 
01/02/2020 USD 10.412

Sompo Responsabilidade Civil Geral BRL BRL 135.000
01/08/2019 a 
01/02/2021 BRL 300

Tokio Marine / Swiss Responsabilidade Civil Geral BRL BRL 50.000
01/07/2019 a 
01/07/2020 BRL 177

AIG
Responsabilidade

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

Tokio Marine
Responsabilidade Civil
 de Operador Portuário BRL BRL 25.000

23/08/2019 a 
23/08/2020 BRL 26

Tokio Marine Risco de Petróleo USD 89.024 USD 89.024
01/09/2018 a 
01/03/2020 USD 116

Tokio Marine / AXA / Fairfax Seguro Garantia (13ª Rodada) BRL BRL 108.482
22/12/2015 a 
20/06/2020 BRL 2.741

Pottencial Seguro Garantia (14ª Rodada BRL BRL 55.350
31/01/2018 a 
31/07/2024 BRL 2.741

Junto Seguros
Seguro Garantia

 (Oferta Permanente) BRL BRL 54.188
15/12/2019 a 

27/08/202 BRL 581
FairFax/Junto Seguros/
Pottencial Seguro Garantia BRL BRL 164.565

15/08/2019 a 
01/07/2024 BRL 1.378

30. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Programa Exploratório Mínimo (“PEM”): Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o saldo de PEM referente a 13ª e 14ª Rodadas a 
ser cumprido perante a ANP está apresentado no quadro abaixo:
PEM com seguro garantia UTs Saldo em 2018 Adições Baixas Saldo em 2019
PN-T-69 3010 13.545 - (13.545) -
PN-T-87 3010 13.545 - (13.545) -
PN-T-84 2061 6.492 - - 6.492
PN-T-101 7003 31.513 - (25.179) 6.334
PN-T-103 7003 31.513 - (31.513) -
PN-T-146 1010 4.545 9.000 - 13.545
PN-T-163 1010 4.545 9.000 - 13.545
PN-T-117 400 8.200 - - 8.200
PN-T-118 600 12.300 - - 12.300
PN-T-119 600 12.300 - - 12.300
PN-T-133 500 10.250 - - 10.250
PN-T-134 600 12.300 - - 12.300

161.048 18.000 (83.782) 95.266
Em 21 de dezembro de 2019, para os blocos PN-T-146 e PN-T-163, foi concluído programa sísmico, garantindo o cumprimento 
integral do Programa Exploratório Mínimo. As apólices serão devolvidas à Companhia tão logo seja finalizada a análise dos dados 
adquiridos no programa sísmico. Em paralelo, foram apresentadas garantias financeiras no valor de R$ 9.000.000,00 (nove mi-
lhões de reais) a fim de assegurar o compromisso de perfuração de 01 (um) poço em cada um dos contratos, com término em 23 
de junho de 2022. Os blocos da 14º rodada (PN-T-117, PN-T-118, PN-T-119, PN-T-133 e PN-T-134), possuem um único período 
exploratório com um prazo de 6 anos, cujo início ocorreu em 2018. Nestes blocos a aquisição sísmica iniciará em 2020, após térmi-
no do programa dos blocos PN-T-146 e PN-T-163. Estes dados promoverão o reconhecimento regional da área e serão suficientes 
para o cumprimento do PEM dos blocos da 14º rodada. Adicionalmente, cabe destacar que a Companhia venceu o 1º Ciclo Licita-
tório da Oferta Permanente de Blocos Exploratórios e Acumulações Marginais, realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
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Natural e Biocombustíveis (“ANP”) em 10 de setembro de 2019. Em atendimento às exigências do Edital de Licitação, foram enca-
minhadas à ANP garantias financeiras que asseguram o cumprimento do programa exploratório mínimo dos blocos PN-T-66, PN-
-T-67A, PN-T-102A, PN-T-68, PN-T-47 e PN-T-48A. As garantias já foram entregues à ANP e terão efetividade a partir da assina-
tura dos Contratos de Concessão, ocorridos em 14 de fevereiro de 2020. Os valores dessas garantias estão apresentados abaixo:
PEM com seguro garantia Valor das garantias
PN-T-66 176
PN-T-67A 2.066
PN-T-102.A 6.894
PN-T-68 8.216
PN-T-47 11.666
PN-T-48. A 8.905

31. EVENTOS SUBSEQUENTES
Reestruturação societária de subsidiária: Em 02 de janeiro de 2020, foi incorporada a Parnaíba I Geração de Energia S.A., 
titular das outorgas dos empreendimentos UTE Maranhão IV e UTE Maranhão V, pela Parnaíba Geração e Comercialização S.A 
(“PGC”). A PGC é a sociedade de propósito específico titular da outorga do empreendimento UTE Parnaíba 5A e 5B, conhecido 
como Projeto Fechamento de Ciclo das UTEs Maranhão IV e Maranhão V (“Parnaíba V”). A reestruturação está em linha com o 
desenvolvimento estratégico da Companhia gerando uma melhor gestão dos contratos, controle de custos e despesas, simplifi-
cação da estrutura corporativa e aproveitamento de sinergias entre as empresas envolvidas, resultando na redução do número 
de empresas e custos relacionados a aspectos societários, tributários e regulatórios. Emissão de debêntures: Em 17 de janeiro 
de 2020, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a emissão de 600.000 (seiscentas mil) debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 4 (quatro) séries no montante total de R$ 600.000.000,00 (seiscentos 
milhões de reais) (“Oferta”). No dia 20 de fevereiro de 2020, foi realizado o procedimento de coleta de intenção de investimento
(“bookbuilding”) onde foram alocadas debêntures na 1ª e 3ª séries. Foi deferido pela CVM, no dia 05 de março de 2020, pedido da 
Companhia para desconsideração do protocolo dos documentos da Oferta realizado em 27 de fevereiro de 2020, contendo o resul-
tado do procedimento de bookbuilding, motivado pela divulgação de fato relevante referente à proposta vinculante de combinação 
de negócios entra a Emissora e a AES Tiete Energia S.A (“Operação”). No dia 13 de março de 2020, a Companhia procedeu com 
o pedido de cancelamento de registro da Oferta, em decorrência da conjuntura desfavorável de mercado. Celebração do contrato 
de financiamento junto ao BASA: O Banco da Amazônia S.A. (“BASA”), aprovou a proposta de financiamento de R$ 1,0 bilhão 
(um bilhão de reais) para a Azulão Geração de Energia S.A. Os recursos serão destinados à construção, operação e manutenção 
do projeto integrado Azulão-Jaguatirica, que compreende a usina termelétrica UTE Jaguatirica II e a infraestrutura de produção e 
suprimento de gás a partir do campo de Azulão, na Bacia do Amazonas. A proposta de financiamento tem vencimento em até 196 
meses da data de sua celebração e desembolso de recursos de acordo com o cumprimento de determinadas condições prece-
dentes e cronograma do projeto. Em 11 de fevereiro de 2020 foi realizada a celebração do contrato. Proposta de Combinação 
de Negócios com AES Tietê: Em 1º de março de 2020, a Companhia enviou proposta vinculante para combinação de negócios 
à AES Tietê Energia S.A. (“AES Tietê”). A Proposta apresentada ao Conselho de Administração da AES Tietê visa agregar os 

negócios das duas companhias (“Operação”), resultando na unificação das bases acionárias em uma companhia aberta listada, 
com sólido portfólio de ativos, recursos complementares e potencial de se beneficiar de significativas sinergias operacionais e fi-
nanceiras. A proposta é implementar a Combinação de Negócios por meio da incorporação ou incorporação de ações da AES Tietê 
pela Eneva, cuja estrutura deverá contemplar, ao final, (i) a entrega de ações de emissão da Eneva aos acionistas da AES Tietê; 
e (ii) o pagamento de uma parcela em dinheiro, pela Eneva ou por sociedade por ela controlada, aos acionistas da AES Tietê. A 
Operação objeto da Proposta está sujeita (i) à aprovação pelos acionistas da Companhia e da AES Tietê reunidos em assembleia 
geral; (ii) à aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE; e (iii) à aprovação prévia da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Em continuidade à proposta de combinação de negócios, em 12 de março de 2020, foi co-
municado à AES Tietê a aquisição de ações representativas de 0,5% do seu capital. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias 
contados a partir desta data e está condicionada a não ocorrência de alterações adversas relevantes nas condições de mercado 
ou nos negócios das companhias. Efeito do Coronavírus nas Demonstrações Financeiras: A Companhia vem acompanhando 
o avanço da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19”) e não foram observadas até a data da apresentação das demonstrações 
financeiras nenhum impacto relevante nas atividades econômicas das principais áreas onde a Companhia atua. Embora não seja 
possível prever nesse momento a extensão, severidade e duração dos impactos do vírus Covid-19. A Companhia seguirá obser-
vando atentamente o desenvolvimento desse assunto e qualquer mudança iremos informar ao mercado.
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Eneva S.A. Rio de Janeiro - RJ.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Eneva S.A. (“Companhia”), identificadas como 
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as res-
pectivas 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. Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais: Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Eneva S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Opinião sobre as demonstrações financeiras 
consolidadas: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Eneva S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desem-
penho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades dos auditores 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. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, 
em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação 
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos.
Valor recuperável do imobilizado, intangível e investimentos
Conforme notas explicativas nº 13, 14 e 15 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Principal assunto de auditoria Como auditoria endereçou esse assunto
A Companhia e suas controladas são requeridas anu-
almente a efetuarem teste de redução ao valor recupe-
rável de ágios por expectativa de rentabilidade futura 
(‘Goodwill’) originados da aquisição de subsidiárias no 
segmento térmicas a gás, classificado no intangível. 
Adicionalmente, também é avaliado, se há qualquer 
indicação de perda por redução ao valor recuperável 
(‘impairment’) ou de reversão de perdas reconhecidas 
em exercícios anteriores, para os demais ativos não 
financeiros nos segmentos térmicas a carvão, térmicas 
a gás e upstream, e nos investimentos em subsidiárias. 
A avaliação do valor recuperável das unidades gera-
doras de caixa (UGCs) da Companhia e suas contro-
ladas, nas quais tais ativos foram alocados, envolve 
julgamentos significativos utilizados nas projeções de 
fluxos de caixa futuros, incluindo  a demanda esperada 
de utilização das térmicas,  preços de venda de ener-
gia esperados no ambiente regulado, gastos e custos 
associados para manutenção de equipamentos e 
insumos e taxas de desconto. Esse assunto foi tratado 
como significativo em nossa auditoria em função dos 
julgamentos complexos e do alto grau de subjetividade 
contido nas projeções de fluxos de caixa e na deter-
minação dos demais premissas relevantes elaboradas 
pela Companhia, que se fossem alteradas, poderiam 
resultar em valores substancialmente diferentes da-
queles utilizados na elaboração dessas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, principalmente, os se-
guintes aspectos: Avaliamos o desenho dos controles internos chave, 
relacionados ao processo de apuração do valor recuperável das UGCs 
da Companhia e suas controladas. Avaliação de politica de aprovação 
dos orçamentos e da determinação das premissas utilizadas e das pro-
jeções dos fluxos de caixa pela Administração da Companhia e suas 
controladas. Com auxílio dos nossos especialistas em finanças corpo-
rativas, avaliamos as metodologias e as principais premissas utilizadas 
nas projeções como a demanda esperada de utilização das térmicas, 
preços de venda de energia esperados no ambiente regulado, gastos e 
custos associados para manutenção de equipamentos e insumos, taxas 
de crescimento e taxas de desconto, inclusive a consistência e a aderên-
cia dessas premissas às práticas usuais de mercado, e recalculamos a 
apuração dos valores recuperáveis. Adicionalmente, realizamos a confe-
rência aritmética da apuração dos valores recuperáveis, confrontando-os 
com as demonstrações financeiras e relatórios gerenciais elaborados 
pelaAdministração.
Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas sobre o teste de redução ao valor recuperável 
de ativos estão adequadas. No decorrer da nossa auditoria identifica-
mos ajustes que afetaram a mensuração e a divulgação sobre o teste de 
redução ao valor recuperável de ativos, que foram integralmente regis-
trados e divulgados pela administração. Com base nos procedimentos 
e nas evidências obtidas na execução dos procedimentos acima resu-
midos, consideramos os valores contábeis do imobilizado, intangível e 
investimentos, bem como as divulgações relacionadas, como aceitáveis 
no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019.

Valor recuperável dos impostos diferidos ativos
Conforme nota explicativa nº 12 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Principal assunto de auditoria Como auditoria endereçou esse assunto
A Companhia e suas controladas pos-
suem saldos de imposto de renda e 
contribuição social diferidos ativos, 
relacionados à prejuízo fiscal e base 
negativa de contribuição social e 
diferenças temporárias, os quais foram 
reconhecidos com base em estudos 
que contém projeções utilizadas para 
fundamentar a disponibilidade de lu-
cros tributáveis futuros. As projeções 
de resultados futuros desses estudos 
incluem premissas relevantes, prin-
cipalmente referentes ao volumes e 
preços de venda de energia estima-
dos, gastos para manutenção de equi-
pamentos e insumos e demais custos 
associados, assim como crescimento 
econômico projetado para o setor e 
investimentos de capital. Esse assunto 
foi tratado como significativo em nossa 
auditoria em função dos julgamentos 
complexos e do alto grau de subjeti-
vidade contido nas projeções elabo-
radas pela Companhia que, se fos-
sem alteradas, poderiam resultar em 
valores substancialmente diferentes 
dos utilizados na elaboração dessas 
demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, principalmente, os seguintes aspectos: 
Avaliamos o desenho dos controles internos chave, relacionados ao processo de apura-
ção dos saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos.  Obtivemos o 
entendimento do processo de preparação das projeções de lucros tributáveis futuros ela-
boradas pela Companhia, incluindo a avaliação de política de aprovação dos orçamentos 
e da determinação das premissas utilizadas e das projeções pela administração da Com-
panhia e suas controladas. Com auxílio dos nossos especialistas em finanças corporati-
vas avaliamos as principais premissas utilizadas na preparação das projeções dos fluxos 
de caixa, que suportam o valor dos lucros tributáveisfuturos, como volumes e preços de 
venda de energia estimados, gastos para manutenção de equipamentos e insumos e 
demais custos associados, assim como crescimento econômico projetado para o setor 
e investimentos de capital, avaliando a razoabilidade, a consistência e a aderência às 
práticas usuais de mercado para as metodologias e os julgamentos utilizados na de-
terminação das projeções, bem como avaliamos a análise de sensibilidade na projeção 
de receita e dos custos, comparando-os com o resultado esperado de lucro tributável 
futuro e recalculando o limite do valor a ser registrado como imposto diferido ativo da 
Companhia e suas controladas. Adicionalmente, realizamos a conferência aritmética 
dos valores apurados com base nos fluxos de caixa futuros e resultados projetados, 
confrontando-os com as demonstrações financeiras e relatórios gerenciais elaborados 
pela Administração. Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas sobre imposto de renda e contribuição social diferido ativo 
estão adequadas. No decorrer da nossa auditoria identificamos ajustes que afetaram 
a mensuração e a divulgação do imposto de renda e contribuição social diferido ativo 
que foram integralmente registrados e divulgados pela administração. Com base nos 
procedimentos e nas evidências obtidas na execução dos procedimentos acima resu-
midos, consideramos os valores contábeis de imposto de renda e contribuição social 
diferido ativo, bem como as divulgações relacionadas, como aceitáveis no contexto das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Outros assuntos – Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações, individual e consolidada, do valor adicionado 
(DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Com-
panhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria exe-
cutados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avalia-
mos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e 
se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do 
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demons-
trações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas e o relatório dos auditores: A administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de au-
ditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da 
administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e das demonstrações financeiras 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 indi-
viduais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, di-
vulgando, 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 e suas controladas 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsá-
veis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras indivi-
duais 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 relevan-
tes 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 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 e suas 
controladas. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respec-
tivas 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 e 
suas controladas. 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 suas controladas a não mais se mante-
rem 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 transa-
ções e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. – Obtemos evidência de auditoria apro-
priada e suficiente referente às informações financeiras das entidadese  atividades de negócio do grupo para expressar uma 
opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desem-
penho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, 
incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que po-
deriam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assun-
tos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados 
como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os 
principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento 
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assun-
to não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 
Rio de Janeiro, 23 de março de 2020
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-0144/O-6 F-RJ 
Luis Claudio França de Araújo
Contador CRC RJ-091559/O-4

Argentina: cerca de 370 mil cheques sem fundos foram devolvidos
Cheque é a 
única forma de 
financiamento 
para as micros.

Na Argentina, desde o dia 
26 de março, dia da reabertu-
ra da compensação bancária 
(compensação de cheques 
entre entidades), até o últi-
mo final de semana, foram 
apresentados dois milhões e 
590 mil cheques, dos quais 
368 mil foram rejeitados. A 
proporção de 14,2% dos títu-
los que não foram pagos por 
fundos insuficientes (não co-
bertos pelo saldo ou pela au-
torização de cheque especial 
da conta pagadora) é absolu-
tamente inédita em qualquer 
período anterior. Até antes da 
pandemia, embora com uma 
economia em recessão desde 

abril de 2018, a proporção de 
cheques rejeitados mensal-
mente não excedia 9 por mil 
(0,9 por cento). O salto para 
142 por mil reflete a situação 
de dezenas de milhares de 
empresas e trabalhadores in-
dependentes que se tornaram 
inativos em março devido a 
medidas de isolamento so-
cial, e que eles não recebe-
ram o apoio dos bancos dos 
quais são clientes para supe-
rar o período de parada obri-
gatória. A proposta do setor 
de PME não é que a econo-
mia comece com suas reco-
mendações de saúde, mas 
que os bancos sejam obriga-
dos a ajudar financeiramente 
a atividade produtiva para 
que possam sobreviver até o 
final desse período especial.
Tampouco é o valor com-
prometido pela política do 
banco de não pagar cheques 
em uma situação extraordi-
nária como a atual. O valor 
comprometido é de 28.086 

milhões de pesos, o que re-
presenta 11,5% do total dos 
cheques apresentados de 
26 de março a 10 de abril 
(243.181 milhões de pesos). 
A proporção de rejeições ex-
cede em muito o cenário da 
crise 2001/2002, ou a cau-
sada pelo estouro da bolha 
imobiliária em 2008/2009. 
Em nenhum desses casos, a 
rejeição foi muito além de 
5%.

Os descobertos em conta-
corrente constituem a princi-
pal fonte de financiamento 
para micro e pequenas em-
presas, mas também para 
muitas empresas de médio 
porte que passaram por pro-
fundos processos de reces-
são devido a uma queda na 
demanda durante o ano de 
2019.

“Estamos saindo de uma 
fase muito difícil e do segundo 
semestre. no ano passado, ain-
da mais severo para as peque-
nas e médias empresas”, disse 

o chefe de uma empresa da in-
dústria têxtil de médio porte. 
“Ninguém tinha uma carteira 
de empréstimos diários, já que 
também não era interessan-
te, porque o custo do crédito 
bancário era impossível de as-
sumir. Sem crédito, sem mer-
cado, com as tarifas do custo 
da energia ainda na bolsa e 
tentando sustentar o funcioná-
rios aguardando a recuperação 
da atividade, muitos de nós 
fomos substituir o estoque de 
matérias-primas em janeiro e 
fevereiro, é claro”.

O número de empregado-
res que se inscreveram para 
receber os benefícios do pro-
grama de assistência ao tra-
balho e produção (ATP), que 
dá às empresas acesso sub-
sidiado diretamente aos sa-
lários que podem atingir um 
salário mínimo, já ultrapassa 
306 mil por empregado (no 
caso de empresas com até 25 
trabalhadores dependentes) 
e uma redução de até 95% 

nos encargos do emprega-
dor. Mas o financiamento do 
capital de giro, mesmo para 
aqueles cuja atividade foi pa-
ralisada pelos regulamentos 
oficiais de saúde, está subin-
do, embora o governo tenha 
permitido linhas de crédito 
a um custo de 24% ao ano 
da taxa nominal e oferecido 
uma garantia oficial. sobre a 
dívida dos segurados. O se-
tor bancário privado, mesmo 
nessas condições.

Com o desarmamento 

das posições em risco que o 
Banco Central lhe impôs, as 
entidades bancárias ficaram 
em condições hiperlíquidas. 
Não é por falta de dinhei-
ro que os créditos saem em 
conta-gotas. “O banco diz 
que não me empresta por-
que não ofereço nenhuma 
garantia de reabertura. Mas, 
se você não me der crédito, 
é o banco que me condena 
a desaparecer”, reclamou 
outro empresário de PME à 
consulta.
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CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

LAVE BEM AS 
MÃOS, DEDO 
A DEDO, COM 
ÁGUA E SABÃO 
VÁRIAS VEZES 
AO DIA. 

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

A melhor receita para se 
proteger do coronavírus 
é manter as mãos l impas 
com água e sabão. Também 
vale passar álcool em gel. 
Fique de olho na informação 
correta e evite as fake news.
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Termomacaé S.A.
CNPJ Nº 02.290.787/0001-07 – Empresa do Sistema Petrobras

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

RELATÓRIO DA  ADMINISTRAÇÃO 2019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Passivo Nota 2019 2018
Circulante
Fornecedores ........................................................................ 1.516 2.336
Imposto de renda e contribuição social ......................................... 9.1 8.434 6.891
Impostos e contribuições .......................................................... 9.1 987 6.711
Salários, férias, encargos e participações ...................................... 7.087 6.628
Compromissos contratuais ........................................................ 10 4.018 4.018

22.042 26.584
Não Circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos ............................. 9.2 30.991 37.236
Plano de pensão .................................................................... 11 8.938 3.796
Provisão para processos judiciais e administrativos ........................... 18.1 35.406 124.222

75.335 165.254
Patrimônio líquido
Capital social realizado ............................................................ 12.1 837.635 837.635
Prejuízos acumulados .............................................................. (414.756) (574.122)
Outros resultados abrangentes ................................................... (4.169) 325

418.710 263.838

Total do passivo ..................................................................... 516.087 455.676

Ativo Nota 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa .................................................... 1 1
Contas a receber, líquidas ......................................................... 6 15.446 20.098
Contas a receber - FIDC ........................................................... 6.2 244.899 135.222
Imposto de renda e contribuição social ......................................... 9.1 — 1.328
Impostos e contribuições .......................................................... 9.1 6.491 8.758

266.837 165.407
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais ................................................................. 18.2 7.078 17.129
Impostos e contribuições .......................................................... 9.1 29.220 29.977

36.298 47.106
Imobilizado ........................................................................... 7 212.952 243.163

212.952 243.163

Total do ativo ........................................................................ 516.087 455.676

Outros
resultados

abrangentes
Reservas de 

lucros

Capital
subscrito e 

integralizado

Ganhos (perdas)
atuariais com 

planos de
benefícios
definidos

Prejuízos
acumulados

Total do 
patrimônio

líquido

Saldos em 1º de janeiro de 2018 ........... 634.015 710 (647.831) (13.106)

Aumento de capital ........................... 203.620 — — 203.620

Lucro do exercício ............................ — — 73.709 73.709

Outros resultados abrangentes ............. — (385) — (385)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 ........ 837.635 325 (574.122) 263.838

Saldos em 31 de dezembro de 2018 ........ 837.635 325 (574.122) 263.838

Lucro do exercício ............................ — — 159.366 159.366

Outros resultados abrangentes ............. — (4.494) — (4.494)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 ........ 837.635 (4.169) (414.756) 418.710

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Lucro do exercício .............................................................................. 159.366 73.709
Itens que não serão reclassificados para o resultado:
Perdas atuariais com plano de benefícios definidos ....................................... (4.494) (583)
Imposto diferido ................................................................................ — 198

(4.494) (385)
Resultado abrangente total ................................................................... 154.872 73.324

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2019 2018
Receita de arrendamento ........................................................... 13 135.978 134.826
Custo do arrendamento ............................................................. 15.1 (30.152) (30.152)
Lucro bruto ........................................................................... 105.826 104.674
Receitas (despesas) ..................................................................
Gerais e administrativas ............................................................ 15.2 (9.595) (7.964)
Tributárias............................................................................. 9.1 (4.643) (882)
Outras receitas (despesas), líquidas .............................................. 14 88.341 (11.369)

74.103 (20.215)
Lucro antes do resultado financeiro, participações e impostos .............. 179.929 84.459
Resultado financeiro líquido ........................................................ 16 7.407 15.982
 Receitas financeiras ................................................................ 10.259 14.248
 Despesas financeiras ............................................................... (94) (149)
Variações monetárias, líquidas ................................................... (2.758) 1.883

Lucro antes dos impostos ........................................................... 187.336 100.441
Imposto de renda e contribuição social .......................................... 9.3 (27.970) (26.732)
Lucro do exercício ................................................................... 159.366 73.709
Lucro básico e diluído por ação (em R$) ......................................... 12.5 0,19 0,10

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Á Assembleia de Acionistas Termomacaé S.A. Macaé - RJ
Cumprindo preceitos legais e disposições do Contrato Social, apresentamos as Demonstrações Financeiras da 
Termomacaé S.A. do exercício social findo em 31/12/2019, elaboradas na forma da legislação societária e 
acompanhadas do Parecer da KPMG Auditores Independentes.
ASPECTOS OPERACIONAIS
A Termomacaé é proprietária da Usina Termelétrica Termomacaé (antiga UTE Mário Lago - UTE MLG), com 
capacidade nominal instalada de 923 MW de energia elétrica, localizada no Município de Macaé, no Estado 
do Rio de Janeiro.
Em 01/10/2007, a UTE Termomacaé foi arrendada à Petrobras, mediante Contrato de Locação e Outras Avenças, 
pelo prazo de 3 anos, condicionado ao cumprimento de determinadas condições suspensivas, dentre elas, a 
transferência da autorização de Produtor Independente de Energia Elétrica - PIE.
Por força do Contrato de Locação da UTE Termomacaé para a Petrobras, em 16/10/2007, a ANEEL aprovou a 
Resolução Autorizativa nº 1.079, transferindo o PIE da Termomacaé para a Petrobras, tornando-se a proprietária 
da energia elétrica gerada pela referida UTE, tendo sido a Termomacaé S.A. contratada, pela Petrobras, para 
operar e manter o ativo, através de um Contrato de Operação e Manutenção (O&M).
Em 01/11/2010, a Termomacaé S.A. e a Petrobras assinaram o Aditivo ao Contrato de Locação e Outras Aven-
ças, bem como o Aditivo ao Contrato de O&M. Em 31/10/2012, a Termomacaé e a Petrobras firmaram novos 
Aditivos aos Contratos de Locação e de O&M, prorrogando o prazo dos mesmos por mais 1.095 dias corridos.
A partir de 14/12/2015, a Termomacaé S.A. e a Petrobras decidiram pelo o arrendamento da UTE Termomacaé 
e assinaram um novo Contrato de Locação e Outras Avenças, pelo prazo de 2 anos.
Em mar/2017, a Administração da Sociedade iniciou negociações com a Petrobras com vista à celebração de 
um novo Contrato de Locação para a UTE Termomacaé, que, com base na utilização de Laudo de Avaliação 
independente, culminou na celebração de novo Contrato de Locação, em dezembro de 2017, em novas bases 
financeiras, corrigidas anualmente com base na variação do IPCA e prazo de vencimento em dez/2019.
Em dez/2019, foi celebrado novo Contrato de Locação com base no Laudo de Avaliação externa independente, 
refletindo as condições atuais de mercado, corrigidas anualmente com base na variação do IPCA e prazo de 
vencimento em dez/2021.
Em atendimento ao Art. 51 §3º, do Decreto 8.945/2016, o Estatuto Social da Termomacaé S.A. sofreu alteração 
após deliberação em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 18/12/2019.
ASPECTOS COMERCIAIS
Toda a energia elétrica produzida pela UTE Termomacaé é comercializada pela Petrobras. A energia é dis-
ponibilizada no Sistema Interligado Nacional - SIN, sob a responsabilidade do Operador Nacional do Sistema 
Elétrico - ONS.
ASPECTOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS
O efeito positivo não recorrente da reversão da estimativa de perda referente ao processo arbitral movido 
pela INEPAR, compensado parcialmente pelo(a)s i) baixa de créditos de PIS e COFINS irrecuperáveis; ii) menor 
receita com recebíveis de ativo financeiro e iii) ajuste de atualização monetária dos Depósitos Judiciais, em 
função da quitação de dívidas processuais, contribuíram para a geração do Lucro Líquido de R$ 159.366 mil 
em 2019, ante lucro de R$ 73.709 mil auferido em 2018. Excluindo esses efeitos, o Lucro do Exercício de 2019 
teria sido na ordem de R$ 69.126 mil, conforme apresentado na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1 - Demonstrações de Resultado 2019
DRE (R$ mil) 2019 2018 Δ (R$) Δ (R$)
Receita de vendas e serviços 135.978 134.826 1.152 1%
Custo dos serviços prestados (30.152) (30.152) – 0%
Resultado bruto 105.826 104.674 1.152 1%
Gerais e Administrativas (9.595) (7.964) (1.631) 20%
Tributárias (4.643) (882) (3.761) 426%
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 88.341 (11.369) 99.710 (877%)
Receitas (Despesas) operacionais 74.103 (20.215) 94.318 (467%)
Lucro antes do resultado Financeiro e impostos 179.929 84.459 95.470 113%
Resultado financeiro líquido 7.407 15.982 (8.575) (54%)
Resultado antes dos impostos 187.336 100.441 86.895 87%
Imposto de renda e contribuição social (27.970) (26.732) (1.238) 5%
Resultado líquido 59.366 73.709 85.657 116%

Na continuação, serão apresentados os esclarecimentos das principais variações ocorridas em cada rubrica 
das Demonstrações do Resultado (DRE) de 2019.
Lucro Bruto
Destaca-se que em dez/2019 foi assinado novo contrato de locação, passando o valor da locação mensal de 
R$ 12,3 milhões para R$ 6,5 milhões (queda de 47%).
O resultado bruto encerrou o exercício de 2019 em R$ 105.826 mil, alta de 1% em comparação ao resultado 
de R$ 104.674 mil auferido em 2018.
Despesas Gerais e Administrativas
As Despesas Gerais e Administrativas apresentaram elevação de 20% em 2019 ao registrar o valor de R$ 9.595 
mil no encerramento do exercício frente a R$ 7.964 mil auferido em 2018. O aumento das Despesas Gerais e 
Administrativas ocorreu em função, essencialmente, do retorno de parte dos empregados cedidos à Petrobras, 
reduzindo a parcela do gasto reembolsado.

Despesas Tributárias
A Companhia monitora periodicamente seus créditos de impostos, com o intuito de garantir a sua efetiva 
recuperabilidade, promovendo ajustes pontuais (baixas) quando comprovado a sua não recuperabilidade. 
Nesse sentido, ao longo do exercício de 2019 foram baixados créditos de PIS e COFINS irrecuperáveis, no 
montante de R$ 3.294 mil.
Outras Receitas (Despesas)
Após a localização de respaldos nas evidências encontradas em seu acervo probatório, a companhia decidiu 
rever sua estimativa de perda referente ao processo arbitral instaurado pela INEPAR S.A., por indenização 
pelo não pagamento de serviços prestados em 2001 durante a construção da UTE Termomacaé. Por conta 
dessa revisão na estimativa de perda, a companhia registrou, em junho de 2019, uma reversão de provisão 
para contingência no montante de R$ 90.240, sendo que parte do valor anteriormente classificado como perda 
provável, passou a ser classificado como possível. Com isso, as Outras Receitas (Despesas) passaram de saldo 
negativo de R$ 11.369 mil em 2018 para valor positivo de R$ 88.341 mil em 2019
Resultado Financeiro
O Resultado Financeiro foi de R$ 7.407 mil em 2019 (R$ 15.982 mil em 2018). Essa redução de cerca de 54% se 
deve, principalmente, a menor receita com recebíveis de ativo financeiro face à redução na média dos valores 
aplicados no FIDC no exercício de 2019, frente à média dos valores aplicados no ano anterior. A redução nos 
saldos entre os dois períodos é fruto da utilização de recursos, em junho de 2018, com a quitação de parcela-
mentos fiscais. Além disso, o Resultado Financeiro foi prejudicado pelo ajuste de atualização monetária dos 
Depósitos Judiciais em função da quitação de dívidas processuais em 2019.
PROPOSTA DESTINAÇÃO DE RESULTADO
Tendo em vista que no fechamento do Exercício 2018, a Termomacaé S.A. apresentava prejuízo acumulado de 
R$ 574.123 mil, a proposta de Destinação de Resultado 2019 apresentada pelos Administradores da Companhia, 
na Tabela 2 a seguir, será destinar o Lucro Líquido de R$ 159.366 mil para absorver Prejuízos Acumulados, 
conforme disposições legais (Lei das Sociedades por Ações nº 6.404/76). 

Tabela 2 - Proposta de Destinação de Resultado 2019
Proposta de Destinação do Resultado (em R$) 2019
Prejuízos Acumulados 574.122.823,92
Absorção:
Lucro do Exercício 159.364.711,91

Prejuízo Remanescente 414.758.112,01

METAS E INDICADORES
A reversão da estimativa de perda referente ao processo arbitral movido pela INEPAR, contribuiu para o 
atingimento das Metas 2019, conforme apresentado na Tabela 3 abaixo.

Tabela 3 - Metas 2019

Indicadores Metas 2019 Resultado
Realizado

Resultado
Ajustado

EBITDA (R$ mil) 134.600 210.137 119.897
IRENT (%) 16,9% 30,9% 13,4%
TAR 0 0 0
Legenda
EBITDA = (Lucro antes de juros, Impostos, Depreciação e Amortização)
IRENT = Lucro Líquido/Ativo Total)
TAR = Taxa de Acidentados Registráveis

Memória de Cálculo Resultado 
Realizado Ajuste Resultado 

Ajustado
a) Lucro Líquido 159.366 -90.240 69.126
b) Ativo Total 516.087 0 516.087
IRENT = (a / b) 30,9% 13,4%
c) Lucro Operacional 179.929 -90.240 89.689
d) Depreciação e amortização 30.208 0 30.208
EBITDA = (c + d) 210.137 119.896
Com a eliminação do efeito não recorrente da reversão da arbitragem o EBITDA e o IRENT alcançaram, res-
pectivamente, 89% e 79% das metas estabelecidas.
Política de Governança e Sustentabilidade
Em atendimento a Lei 13.303/16 e ao Art. 51 §3º, do Decreto 8.945/2016, a Termomacaé S.A. reformou seu 
Estatuto Social e implementou uma série de Políticas e Diretrizes de Governança recomendadas pela holding
Petrobras ao longo de 2019.
Tendo em vista as características e atuação restrita da Companhia (o único cliente é a Petrobras), os Projetos 
Socioambientais da Usina Termomacaé, que se encontra arrendada à Petrobras, constam no Relatório de 
Sustentabilidade da Controladora.

Macaé - RJ, 19 de fevereiro de 2020.
Wellington Gomes Lucas Aline Dias Leonardi

Diretor Presidente Diretor Administrativo
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Termomacaé S.A.
CNPJ Nº 02.290.787/0001-07 – Empresa do Sistema Petrobras

NOTAS EXPLICATIVAS
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1. A COMPANHIA E SUAS OPERAÇÕES
A Termomacaé S.A. ("companhia"), controlada da Petróleo Brasileiro de S.A. – Petrobras, foi constituída em 
15 de outubro de 1997 e iniciou suas atividades operacionais em 29 de novembro de 2001, tendo por objeto 
social a produção independente de energia elétrica, podendo realizar atividades de gerenciamento, implan-
tação, operação e manutenção de Usinas de geração de energia elétrica e, ainda, a participação no capital 
de outras sociedades. A companhia é proprietária da UTE Termomacaé que possui 20 turbinas de geração de 
energia termelétrica, com capacidade bruta de geração de 923 megawatts (MW).
Em 25 de abril de 2006, a El Paso Energy Cayger II Company (Cayger II) e a El Paso Energy Cayger IV Company 
(Cayger IV), ambas localizadas nas Ilhas Cayman, alienaram a totalidade de suas quotas para a Petróleo Bra-
sileiro S.A. - Petrobras ("Petrobras").
Em 1º de outubro de 2007, foram firmados dois contratos com a Petrobras, um referente à locação da UTE 
Termomacaé, e o outro referente à prestação de serviços de Operação e Manutenção (O&M) da UTE Termo-
macaé. O Contrato de O&M foi encerrado em 30 de setembro de 2014 e o contrato de locação, após alguns 
aditivos, foi encerrado em 31 de outubro de 2015.
Em 14 de dezembro de 2015 e em 13 de dezembro de 2017, foram celebrados contratos de locação da UTE 
Termomacaé com a Petrobras, ambos por prazo de dois anos, com condições econômicas atualizadas à época 
das negociações.
Em 01 de novembro de 2018, conforme ata de reunião dos sócios, foi aprovada a transformação societária da 
Termomacaé Ltda para sociedade por ações na forma de sociedade anônima de capital fechado, passando a 
ser denominada de Termomacaé S.A.
Em 12 de dezembro de 2019, foi celebrado novo contrato da UTE Termomacaé com a Petrobras, com con-
dições econômicas atualizadas, que tem vencimento em 11 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado 
por mais dois anos.
O contrato de aluguel da Usina foi classificado, contabilmente, como um arrendamento mercantil operacional, 
uma vez que não transfere os riscos e os benefícios inerentes à propriedade da mesma. Adicionalmente, foram 
verificadas as situações elencadas abaixo:
● O prazo do arrendamento não equivale à maior parte da vida econômica da usina;
● Na data da celebração do arrendamento, o valor presente dos recebimentos do arrendamento não equivale 

substancialmente à totalidade do valor justo da usina; e
● A Usina não possui sua natureza tão especializada de forma que não possa ser utilizada por outra entidade 

distinta do atual arrendatário.
A companhia mantém transações relevantes com a controladora Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e segue 
o Plano de Negócios desta na condução de suas operações. Portanto, estas demonstrações financeiras devem 
ser lidas neste contexto.
1.1. Destaques do exercício
1.1.1. Contrato de arrendamento
O valor das parcelas mensais do novo contrato de locação da UTE Termomacaé com a Petrobras, celebrado em 
12 de dezembro de 2019, sofreu uma redução de 49,22% em relação ao valor que vinha sendo recebido com 
base no contrato anterior. O novo valor da parcela mensal do contrato é de R$ 6.501, corrigidos anualmente 
com base na variação do IPCA, foi definido com base em análise efetuada por uma empresa de consultoria 
externa independente e foi elaborado considerando as condições atuais de mercado e um custo médio pon-
derado de capital (taxa WACC) de 11% para o locador (Termomacaé).
1.1.2. Provisão para contingências
Após a localização de respaldos nas evidências encontradas em seu acervo probatório, a companhia decidiu 
rever sua estimativa de perda referente ao processo arbitral instaurado pela INEPAR S.A., por indenização 
pelo não pagamento de serviços prestados em 2001 durante a construção da UTE Termomacaé. Por conta 
dessa revisão na estimativa de perda, a companhia registrou, em junho de 2019, uma reversão de provisão 
para contingência no montante de R$ 90.240 (Nota explicativa 18).
2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em 
observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas 
por intermédio das Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, complementadas por pronunciamentos, interpretações e 
orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados por resoluções do Conselho Federal 
de Contabilidade – CFC.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo eviden-
ciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto 
quando de outra forma indicado. Os sumários das principais práticas contábeis aplicadas na preparação das 
demonstrações financeiras estão apresentados nas suas respectivas notas explicativas, conforme indicado na 
nota explicativa 3.
Na preparação dessas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julgamentos relevantes que 
requerem maior nível de julgamento e complexidade estão divulgados na nota explicativa 4.
A Diretoria Executiva da companhia, em reunião realizada em 19 de fevereiro de 2020, autorizou a divulgação 
dessas demonstrações financeiras.
2.1. Demonstração do valor adicionado
A legislação societária brasileira exige para as companhias abertas a elaboração da Demonstração do Valor 
Adicionado – DVA e sua divulgação como parte integrante do conjunto das demonstrações financeiras. Essas 
demonstrações foram preparadas de acordo com o CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, aprovado 
pela Deliberação CVM 557/08.
2.2. Moeda funcional
A moeda funcional da Companhia é o real, que é a moeda de seu principal ambiente econômico de operação.
2.3. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações
A partir de 1º de janeiro de 2019, a companhia adotou inicialmente os requerimentos contidos nos seguintes 
pronunciamentos: CPC 06 (R2) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 22 Incerteza sobre Tratamento 
de Tributos sobre o Lucro. A adoção desses normativos não trouxe impactos nas Demonstrações Financeiras.
3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis para a compreensão da base de reconhecimento e mensuração aplicadas na preparação 
das demonstrações financeiras estão descritas abaixo das respectivas notas explicativas e são consistentes 
com as políticas contábeis adotadas e divulgadas nas demonstrações financeiras dos exercícios anteriores.
As notas que apresentam práticas contábeis são:
Notas Explicativas
6. Contas a receber
7. Imobilizado
9. Tributos
11. Benefícios Concedidos a empregados
12. Patrimônio Líquido
13. Receita de arrendamento
19. Processos judiciais e contingências
3.1. Instrumentos financeiros
Instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a entidade e a um passivo 
financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade.
3.1.1. Ativos financeiros
a) Reconhecimento e mensuração inicial
Um ativo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instru-
mento. Exceto para contas a receber de clientes sem componente de financiamento significativo, os ativos 
financeiros são inicialmente mensurados a valor justo e, caso não sejam classificados como mensurados ao 
valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição 
ou emissão são adicionados ou reduzidos.
b) Classificação e mensuração subsequente
Ativos financeiros são geralmente classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, 
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado com base 
tanto: no modelo de negócios da entidade para a gestão dos ativos financeiros; quanto nas características de 
fluxo de caixa contratual do ativo financeiro, conforme segue:
● Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta 

somente do pagamento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios 
objetiva manter o ativo com o fim de receber seus fluxos de caixa contratuais;

● Valor justo por meio de outros resultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) 
cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento de principal e juros sobre o principal em datas 
específicas e, cujo modelo de negócios objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo 
quanto sua venda, bem como investimentos em instrumento patrimoniais não mantidos para negociação nem 
contraprestação contingente, que no reconhecimento inicial, a companhia elegeu de forma irrevogável por 
apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes; e

● Valor justo por meio do resultado: todos os demais ativos financeiros. Esta categoria geralmente inclui 
instrumentos financeiros derivativos.

3.1.2. Passivos Financeiros
a) Reconhecimento e mensuração inicial
Um passivo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do ins-
trumento e inicialmente mensurado a valor justo. Caso não seja classificado como mensurado ao valor justo 
por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão 
reduzem ou aumentam esse valor.
b) Classificação e mensuração subsequente
Passivos financeiros são classificados como mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, exceto 
em determinadas circunstâncias, que incluem determinados passivos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado.
Quando passivos financeiros mensurados a custo amortizado tem seus termos contratuais modificados e tal 
modificação não for substancial, seus saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa sob 
os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento 
remensurado quando da modificação não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente 
anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no resultado do período.
4. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS RELEVANTES
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos para determinadas 
operações que refletem no reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas. As premissas 
utilizadas são baseadas no histórico e em outros fatores considerados relevantes, revisadas periodicamente 
pela Administração e cujos resultados reais podem diferir dos valores estimados.
A seguir são apresentadas informações apenas sobre práticas contábeis e estimativas que requerem elevado 
nível de julgamento ou complexidade em sua aplicação e que podem afetar materialmente a situação finan-
ceira e os resultados da companhia.
4.1. Benefícios de pensão e outros benefícios pós-emprego
Os compromissos atuariais e os custos com os planos de benefícios definidos de pensão e aposentadoria e os 
de assistência médica dependem de uma série de premissas econômicas e demográficas, dentre as principais 
utilizadas estão:
● Taxa de desconto - compreende a curva de inflação projetada com base no mercado mais juros reais apu-

rados por meio de uma taxa equivalente que conjuga o perfil de maturidade das obrigações de pensão e 
saúde com a curva futura de retorno dos títulos de mais longo prazo do governo brasileiro;

● Taxa de variação de custos médicos e hospitalares - premissa representada pela projeção de taxa de cres-
cimento dos custos médicos e hospitalares, baseada no histórico de desembolsos para cada indivíduo (per 
capita) da companhia nos últimos cinco anos, que se iguala à taxa da inflação geral da economia no prazo 
de 30 anos.

Essas e outras estimativas são revisadas anualmente e podem divergir dos resultados reais devido a mudanças 
nas condições de mercado e econômicas, além do comportamento real das premissas atuariais.
4.2. Estimativas relacionadas a processos judiciais e contingências
A companhia é parte em arbitragens, processos judiciais e administrativos envolvendo questões cíveis, fiscais, 
trabalhistas e ambientais decorrente do curso normal de suas operações e utiliza-se de estimativas para 
reconhecer os valores e a probabilidade de saída de recursos com base em pareceres avaliações técnicas de 
seus assessores jurídicos e nos julgamentos da Administração.
Essas estimativas são realizadas de forma individualizada ou por agrupamento de casos com teses semelhan-
tes e essencialmente levam em consideração fatores como a análise dos pedidos realizados pelos autores, 
robustez das provas existentes, precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes e doutrina sobre o tema. 
Especificamente para ações trabalhistas de terceirizados, a companhia estima a perda esperada através de 
um procedimento estatístico em virtude do volume de ações com características similares.
Decisões arbitrais, judiciais e administrativas em ações contra a companhia, nova jurisprudência, alterações 
no conjunto de provas existentes podem resultar na alteração na probabilidade de saída de recursos e suas 
mensurações mediante análise de seus fundamentos.
4.3. Tributos diferidos sobre o lucro
A companhia utiliza de julgamentos para determinar o reconhecimento e o valor dos tributos diferidos nas 
demonstrações financeiras. Os ativos fiscais diferidos são reconhecidos se for provável a existência de lu-
cros tributáveis futuros. A determinação do reconhecimento de ativos fiscais diferidos requer a utilização 
de estimativas que anualmente são aprovadas pela Administração. A movimentação dos tributos diferidos é 
apresentada na nota explicativa 9.2.
4.4. Perdas de crédito esperadas
A provisão de perdas de crédito (PCE) esperadas para ativos financeiros se baseia em premissas de risco de 
default, determinação da ocorrência ou não de aumento significativo no risco de crédito, fator de recupe-
ração, entre outras. A companhia utiliza julgamento em tais premissas e na seleção dos inputs para cálculo 
da perdas de crédito esperadas.
5. NOVAS NORMAS E INTERPRETAÇÕES
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC
O CPC emite normativos contábeis análogos às IFRS - International Financial Reporting Standards, tal como 
emitidas pelo IASB - International Accounting Standards Board. A seguir são apresentados os normativos 
contábeis emitidos pelo CPC que ainda não entraram em vigor e não tiveram sua adoção antecipada pela 
companhia até 31 de dezembro de 2019.
Norma Descrição Data de vigência
Definição de um negócio - 
Alterações ao CPC 15

Estabelece novo requerimentos para determinar se 
uma transação deve ser reconhecida como uma aqui-
sição de negócio no âmbito do CPC 15 – Combinação 
de Negócios ou como uma aquisição de ativos.

1º de janeiro de 2020, 
aplicação prospectiva.

Definição de materialidade - 
Emendas ao CPC 26 e CPC 23.

Altera a definição de "material" de forma a estabele-
cer que uma informação é material se sua omissão, 
distorção ou obscuridade puder influenciar razoavel-
mente a tomada de decisão dos usuários primários das 
demonstrações contábeis. Esta atualização promoveu 
alterações no CPC 26 – Apresentação das Demons-
trações Contábeis e CPC 23 - Políticas Contábeis, 
Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

1º de janeiro de 2020, 
aplicação prospectiva.

Quanto às emendas listadas acima, a companhia não estima impactos da aplicação inicial em suas demons-
trações financeiras.
6. CONTAS A RECEBER

2019 2018
Partes relacionadas (nota explicativa 8) ........................................................ 15.434 20.073
Terceiros.............................................................................................. 26 39

15.460 20.112
Perdas de crédito esperadas (PCE) ............................................................... (14) (14)

15.446 20.098
6.1. Partes relacionadas
Representado, principalmente, pelo contrato de arrendamento da UTE Termomacaé, celebrado com a Petro-
bras, cujo saldo de R$ 10.232 (R$ 12.811 em 31 de dezembro de 2018) corresponde a medição de dezembro 
de 2019 sendo parte pelo do contrato anterior válido até 12 de dezembro de 2019 e parte pelo novo contrato 
celebrado (nota explicativa 1.1.1).
Não existem títulos vencidos relacionados ao contrato de arrendamento em 31 de dezembro de 2019.
6.2. Contas a receber – FIDC
Representam recursos aplicados em quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 
Padronizados (FIDC-NP). O FIDC-NP é destinado preponderantemente à aquisição de direitos creditórios per-
formados e/ou não performados de operações realizadas por subsidiárias e controladas, exclusivo do Sistema 
Petrobras.
A aplicação desses recursos no FIDC-NP com a adoção do CPC 48, encontram-se classificados na categoria de 
valor justo por meio de resultado.
Prática contábil
Os arrendamentos mercantis nos quais uma parte significativa dos riscos e benefícios de propriedade per-
manecem com o arrendador são classificados como operacionais e os recebimentos são reconhecidos como 
receita no resultado durante o prazo do contrato.
O contrato de locação da Usina Termoelétrica foi classificado como arrendamento mercantil operacional.
Provisão para perdas de crédito esperadas são reconhecidas em ativos financeiros mensurados ao custo amor-
tizado, incluindo recebíveis de arrendamentos mercantis, bem como aqueles mensurados ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes.
A companhia reconhece provisão para perdas de crédito esperadas para contas a receber de clientes de curto 
prazo por meio da utilização de matriz de provisões baseada na experiência de perda de crédito histórica não 
ajustada, quando tal informação representa a melhor informação razoável e sustentável, ou, ajustada, com 
base em dados observáveis atuais para refletir os efeitos das condições atuais e futuras desde que tais dados 
estejam disponíveis sem custo ou esforços excessivos. Tais perdas referentes às contas a receber de clientes 
são apresentadas como despesas de vendas.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro do exercício .............................................................................. 159.366 73.709
Ajustes para:
Despesa atuarial de plano de pensão ....................................................... 648 504
Depreciação e amortização .................................................................. 30.208 30.211
Perdas na recuperação de ativos ............................................................ 3 —

 Variações monetárias e encargos financeiros ............................................. 2.758 (1.760)
 Rendimentos de recebíveis de ativos financeiros ......................................... (10.258) (14.221)
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos ............................. (6.245) (9.209)

 Provisão/(Reversão) para perdas com processos judiciais e administrativos......... (88.816) 10.928
Redução (Aumento) de ativos
Contas a receber .............................................................................. 4.652 (8.090)
Depósitos judiciais ............................................................................ 6.296 (10)

Aumento (Redução) de passivos
Fornecedores ................................................................................... (820) 399
Impostos e contribuições ..................................................................... 25.941 (462.273)
Imposto de renda e contribuição social pagos ............................................ (24.773) (20.990)
Outros passivos ................................................................................ 459 2.446

Recursos líquidos gerados pelas (utilizados nas) atividades operacionais.............. 99.419 (398.356)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Resgates (aplicações) de recebíveis de ativos financeiros .............................. (99.419) 221.074
Recursos líquidos gerados pelas (utilizados nas) atividades de investimentos ........ (99.419) 221.074
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital ........................................................................... — 203.620
Dividendos pagos a acionistas ............................................................... — (26.350)

Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamentos ............................ — 177.270
Redução de caixa e equivalentes de caixa no exercício .................................. — (12)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ..................................... 1 13
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício ........................................ 1 1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
2019 2018

Receitas
Arrendamento e outras receitas .............................................................. 149.985 148.717
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros ......................................... 84.949 (14.613)
Valor adicionado bruto ......................................................................... 234.934 134.104
Depreciação e amortização ................................................................... (30.208) (30.211)
Valor adicionado líquido produzido pela companhia ...................................... 204.726 103.893
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras e variação cambial e monetária ..................................... 10.260 16.131
Valor adicionado a distribuir .................................................................. 214.986 120.024
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e administradores
Remuneração direta
Salários ........................................................................................... (1.833) (6.971)
Participação dos empregados nos lucros ou resultados ................................... 3.623 2.080

1.790 (4.891)
Benefícios
Plano de aposentadoria e pensão ............................................................ 2.441 2.361
FGTS .............................................................................................. 2.009 1.663

4.450 4.024
Tributos
Federais .......................................................................................... 46.518 47.023
Estaduais ......................................................................................... 9 10

46.527 47.033
Instituições financeiras e fornecedores
Juros e variação cambial e monetária ....................................................... 2.853 149
Quotistas
Lucros retidos ................................................................................... 159.366 73.709

159.366 73.709
Valor adicionado distribuído .................................................................. 214.986 120.024

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Em geral, para os demais instrumentos financeiros, a companhia reconhece provisão por valor equivalente à 
perda de crédito esperada para 12 meses, entretanto, quando o risco de crédito do instrumento financeiro 
tiver aumentado significativamente desde o seu reconhecimento inicial, a provisão é reconhecida por valor 
equivalente à perda de crédito esperada (vida toda).
Ao avaliar o aumento significativo do risco de crédito, a companhia compara o risco de inadimplência (default)
que ocorre no instrumento financeiro na data do balanço com o risco de inadimplência (default) que ocorre 
no instrumento financeiro na data de seu reconhecimento inicial. Para tal, a companhia utiliza, entre outros, 
os seguintes indicadores: alteração significativa real ou esperada na classificação de crédito externa do ins-
trumento financeiro e informações sobre atrasos nos pagamentos.
Independentemente da avaliação do aumento significativo no risco de crédito, a companhia presume que o 
risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o seu reconhecimento inicial quando 
os pagamentos contratuais estiverem vencidos há mais de 30 dias, exceto quando informações razoáveis e 
sustentáveis disponíveis demonstrarem o contrário.
A companhia assume que o risco de crédito de instrumento financeiro não aumentou significativamente 
desde o seu reconhecimento inicial quando o instrumento financeiro possui baixo risco de crédito na data do 
balanço. Baixo risco de crédito é determinado com base em classificações externas de riscos e metodologias 
internas de avaliação.
A companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando a contraparte não cumpre com a 
obrigação legal de pagamento de seus débitos quando devidos ou, a depender do instrumento financeiro, 
quando ocorre atraso de recebimento devido contratualmente em prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias.
Perda de crédito esperada é a média ponderada de perdas de crédito com os respectivos riscos de inadimplên-
cia, que possam ocorrer conforme as ponderações. A perda de crédito sobre um ativo financeiro é mensurada 
pela diferença entre todos os fluxos de caixa contratuais devidos à companhia e todos os fluxos de caixa que 
a companhia espera receber, descontados à taxa efetiva original.
7. IMOBILIZADO
7.1. Por tipo de ativos

Terrenos
Equipamentos
e outros bens

Unidades geradoras 
e de transmissão Total

Saldo em 1º de janeiro de 2018 ............... 4.480 125 268.769 273.374
Depreciação......................................... — (48) (30.163) (30.211)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 ........... 4.480 77 238.606 243.163
Custo ................................................. 4.480 2.205 1.283.654 1.290.339
Depreciação acumulada........................... — (2.128) (1.045.048) (1.047.176)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 ........... 4.480 77 238.606 243.163
Depreciação......................................... — (45) (30.163) (30.208)
Baixas - custo ....................................... — (28) — (28)
Baixas - depreciação .............................. — 25 — 25
Saldo em 31 de dezembro de 2019 ........... 4.480 29 208.443 212.952
Custo ................................................. 4.480 2.177 1.283.654 1.290.311
Depreciação acumulada........................... — (2.148) (1.075.211) (1.077.359)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 ........... 4.480 29 208.443 212.952
Tempo de vida útil média ponderado em anos — 10 25 —
Prática contábil
Está demonstrado pelo custo de aquisição ou custo de construção, que representa os custos dos bens de uso 
administrativo, deduzido da depreciação acumulada.
Os terrenos não são depreciados. Os outros bens do imobilizado são depreciados pelo método linear, com 
base nas vidas úteis estimadas de edificações e benfeitorias (de 25 a 50 anos) e de equipamentos e outros 
bens (de 5 a 10 anos).
8. PARTES RELACIONADAS
8.1. Transações comerciais e outras operações
A Companhia segue a política com partes relacionadas do sistema Petrobras, que visa estabelecer regras 
para assegurar que todas as decisões envolvendo partes relacionadas e situações com potencial conflito de 
interesses respeitem a legislação e as partes envolvidas nas negociações.
Essa política orienta a Petrobras e sua força de trabalho na celebração de Transações com Partes Relacionadas 
e em situações em que haja potencial conflito de interesses nas operações, de forma a assegurar os interesses 
da companhia, alinhados à transparência nos processos e às melhores práticas de Governança Corporativa, 
com base nas seguintes regras e princípios:
● Priorização dos interesses da Companhia independente da contraparte no negócio;
● Aplicação de condições estritamente comutativas, prezando pela transparência, equidade e interesses da 

Companhia;
● Condução de transações sem conflito de interesses em observância às condições de mercado, especialmente 

no que diz respeito a prazos, preços e garantias, conforme aplicável, ou com pagamento compensatório 
adequado; e

● Divulgação de forma adequada e tempestiva em observância à legislação vigente.
A política também visa garantir a adequada e diligente tomada de decisões por parte da Administração da 
Companhia.

2019 2018
Ativo
Contas a receber
Contas a receber por arrendamento ............................................................ 10.232 12.811
Contas a receber por reembolso de pessoal cedido .......................................... 4.816 6.877
Outros créditos .................................................................................... 386 385

15.434 20.073
Passivo
Circulante
Fornecedores, CCCD - Petrobras .................................................................. 166 860
Fornecedores, Outras Obrigações - Petrobras .................................................. 1.065 689

1.231 1.549
2019 2018

Resultado
Receita de arrendamento (Nota explicativa 13) ............................................... 149.838 148.568
Compartilhamento de gastos com a controladora ............................................. (1.008) 1.124

148.830 149.692
8.2. Remuneração dos administradores
Os membros da Diretoria exercem funções gerenciais na controladora Petrobras e não recebem verbas remu-
neratórias da Termomacaé S.A.
9. TRIBUTOS
9.1. Tributos correntes
Imposto de renda e contribuição social Ativo Circulante Passivo Circulante

2019 2018 2019 2018
Imposto de renda ........................................................ — 1.328 3.638 2.025
Contribuição social ...................................................... — — 4.796 4.866
No país ..................................................................... — 1.328 8.434 6.891
Demais impostos e contribuições Ativo Circulante Ativo não circulante Passivo Circulante

2019 2018 2019 2018 2019 2018
PIS e COFINS ................................... — 2.520 — — 417 —
INSS (i) .......................................... — — 29.220 29.977 — —
Imposto de renda retido na fonte (ii) ...... 6.491 6.238 — — — —
Outros impostos (iii) .......................... — — — — 570 6.711

6.491 8.758 29.220 29.977 987 6.711
(i) Refere-se ao INSS retido sobre a prestação de serviço. A parcela de R$ 29.220 do ativo não circulante 

(R$ 29.977 em 31 de dezembro de 2018) foi objeto de pedido de restituição junto à Receita Federal do 
Brasil.

(ii) Refere-se a imposto de renda retido na fonte, pago a maior no exercício de 2016.
(iii) A variação ocorrida no período decorre, substancialmente, do PIS e da COFINS vinculados ao Programa de 

Refinanciamento Fiscal - REFIS, que a companhia aderiu em dezembro de 2013, aproveitando-se dos be-
nefícios advindos das Leis nºs 11.941/09 e 12.249/10, cujos prazos foram reabertos pela Lei nº 12.865/13, 
compensados em junho de 2019 conforme detalhado na nota explicativa 18.2.

A companhia monitora periodicamente seus créditos de impostos, com o intuito de garantir a sua efetiva 
recuperabilidade, promovendo ajustes pontuais (baixas) quando comprovado a sua não recuperabilidade. Ao 
longo do exercício de 2019 foram baixados créditos de PIS e COFINS irrecuperáveis, no montante de R$ 3.294. 
Essa baixa provocou uma elevação das despesas tributárias em 2019 quando comparado a 2018.
9.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos – não circulante
Os fundamentos e as expectativas para realização estão apresentados a seguir:
a) A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos está apresentada a seguir:

Prejuízos
fiscais

Diferença
depreciação vida útil Outros Total

Em 1º de janeiro de 2018 ............................. 21.253 (68.806) (2.403) (49.956)
Reconhecido no resultado do exercício ............ (3.947) 13.378 (222) 9.209
Aquisição de prejuízo fiscal .......................... 3.313 — 198 3.511
Em 31 de dezembro de 2018 ......................... 20.619 (55.428) (2.427) (37.236)
Reconhecido no resultado do período .............. (7.337) 13.415 167 6.245
Em 31 de dezembro de 2019 ......................... 13.282 (42.013) (2.260) (30.991)
b) Realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos
A companhia considera que os débitos fiscais diferidos passivos serão realizados na proporção da realização 
das receitas e da resolução final dos eventos futuros, ambos baseados em projeções efetuadas.
Em 31 de dezembro de 2019, a expectativa de realização dos ativos e passivos fiscais diferidos é a seguinte:

Imposto de Renda e CSLL diferidos, líquidos
Ativos Passivos

2020 .................................................................... 2.230 7.378
2021 .................................................................... 2.230 7.379
2022 .................................................................... 2.230 7.379
2023 .................................................................... 2.230 7.379
2024 .................................................................... 2.231 7.379
2025 .................................................................... 2.231 7.379
Parcela registrada contabilmente ............................... 13.382 44.273
Parcela não registrada contabilmente ............................ 52.493 0
Total ................................................................... 65.875 44.273
Em 31 de dezembro de 2019, a companhia apurou prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social, no 
montante de R$ 148.094. A companhia constituiu crédito de imposto de renda e contribuição social negativa 
diferidos, no montante de R$ 13.282, limitado a 30% do imposto de renda e contribuição social diferido passivo, 
tendo em vista o direito irrevogável de utilização desses créditos quando da realização dos impostos correntes.
A Administração da companhia monitorará a geração de lucro nas operações, a partir da celebração do novo 
contrato de aluguel, objetivando avaliar a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, e considera 
que os créditos e débitos fiscais diferidos serão realizados na proporção da realização das receitas e despesas, 
e da resolução final dos eventos futuros.
9.3. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
A reconciliação dos tributos apurados, conforme alíquotas nominais e o valor dos impostos registrados estão 
apresentados a seguir:

2019 2018
Lucro antes dos impostos .......................................................................... 187.336 100.441
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%) ....................... (63.694) (34.150)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:
 Exclusões/(Adições) permanentes, líquidas ................................................... (4.524) (4.512)
 Exclusões/(Adições) temporárias, líquidas .................................................... 25.665 (13.431)
Prejuízo Fiscal...................................................................................... 14.583 25.361

Imposto de renda e contribuição social ......................................................... (27.970) (26.732)
Imposto de renda e contribuição social diferidos .............................................. 6.245 9.209
Imposto de renda e contribuição social correntes ............................................. (34.215) (35.941)

(27.970) (26.732)
Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social ................................. 15% 27%
A redução da alíquota efetiva entre os dois períodos ocorreu, essencialmente, pelo efeito da reversão de 
provisão para contingências, comentada na nota explicativa 18.1 item (i).

Política contábil
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos correntes e 
diferidos.
Tais impostos são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem rela-
cionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, 
o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente.
a) Imposto de renda e contribuição social correntes
O imposto de renda e a contribuição social correntes são calculados com base no lucro tributável apurado 
conforme legislação pertinente e alíquotas vigentes no final do período que está sendo reportado.
O imposto de renda e a contribuição social correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, 
quando existe direito à compensação dos valores reconhecidos e quando há intenção de liquidar em bases 
líquidas, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são geralmente reconhecidos sobre as diferenças tem-
porárias apuradas entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis, e mensurados pelas 
alíquotas que se espera que sejam aplicáveis no período quando for realizado o ativo ou liquidado o passivo, 
com base nas alíquotas (e legislação fiscal) que estejam promulgadas ou substantivamente promulgadas ao 
final do período que está sendo reportado.
O ativo fiscal diferido é reconhecido para todas as diferenças temporárias dedutíveis, inclusive para prejuízos 
e créditos fiscais não utilizados, na medida em que seja provável a existência de lucro tributável contra o 
qual a diferença temporária dedutível possa ser utilizada, a não ser que o ativo fiscal diferido surja do reco-
nhecimento inicial de ativo ou passivo na transação que não é uma combinação de negócios e no momento 
da transação não afeta nem o lucro contábil nem o lucro tributável (prejuízo fiscal).
A companhia não constitui imposto de renda e contribuição social diferidos ativo tendo como base lucro 
tributável futuro pela inexistência de estudo técnico aprovado por sua Administração.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são apresentados líquidos, quando existe direito legalmente 
executável à compensação dos ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e os ativos fiscais 
diferidos e os passivos fiscais diferidos estão relacionados com tributos sobre o lucro lançados pela mesma 
autoridade tributária na mesma entidade tributável ou nas entidades tributáveis diferentes que pretendem 
liquidar os passivos e os ativos fiscais correntes em bases líquidas, ou realizar os ativos e liquidar os passivos 
simultaneamente, em cada período futuro no qual se espera que valores significativos dos ativos ou passivos 
fiscais diferidos sejam liquidados ou recuperados.
10. COMPROMISSOS CONTRATUAIS
10.1. Condicionantes ambientais – Licença de operação – LO Nº IN 003002
Apesar da UTE Termomacaé encontrar-se alugada à Petrobras, a Licença de Operação (LO) encontra-se em 
nome da proprietária (Termomacaé).
A última renovação da LO ocorreu em 26 de outubro de 2010, tendo sido fixado pelo INEA – Instituto Estadual 
do Ambiente as seguintes condicionantes ambientais, que se encontram em andamento:
a) Condicionante Nº 13 – Realizar o monitoramento contínuo de emissões atmosféricas para cada grupo de 
quatro chaminés, contemplando os parâmetros velocidade de saída, temperatura, pressão e vazão dos gases 
- 02, NOx e CO -, enviando os dados, em tempo real, para a Central de Dados de Qualidade do Ar do INEA;
b) Condicionante Nº 32 – Apresentar semestralmente ao INEA relatório fotográfico e descritivo em meio 
digital dos projetos de revegetação;
● Após entendimentos entre a Petrobras e o INEA, o Projeto de Revegetação, além de atender a condicionante 

32 da LO Nº IN 003002, passou também a atender a Lei 12.651 / 2012, específica para áreas rurais, que 
determina a criação de uma Reserva Legal.

● Esta área de Reflorestamento / Reserva Legal totaliza 61,24 hectares (conforme Certidão Ambiental CA Nª 
IN033351 expedida pelo INEA em 15/02/2016).

As obrigações existentes relativas à Condicionante Ambiental nº 32, vinculadas à LO, no montante de R$ 3.328 
em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, são de responsabilidade da Termomacaé.
Em decorrência do Contrato de Locação firmado entre a Termomacaé e a Petrobras, a Condicionante Ambiental 
nº 13, vinculada à operação da UTE Termomacaé, é de responsabilidade da Petrobras.
10.2. Compensação ambiental
Em decorrência da Licença de Instalação (L I) da Termomacaé, a companhia possui compromisso de Compen-
sação Ambiental relacionado ao investimento efetuado na construção da UTE Termomacaé.
As obrigações existentes relativas à Compensação Ambiental são no montante de R$ 690 em 31 de dezembro 
de 2019 e 31 de dezembro de 2018.
Política contábil
Representam os custos futuros estimados referentes à compensação ambiental, em função das emissões de 
gases. Desde que exista obrigação legal e seu valor possa ser estimado em bases confiáveis, os custos com a 
compensação ambiental são reconhecidos no resultado, tendo como contrapartida o registro de uma provisão 
no passivo da companhia.
11. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A EMPREGADOS
Os saldos relativos a benefícios concedidos a empregados estão representados a seguir:

2019 2018
Passivo não circulante
Plano de Pensão Petros 2 .......................................................................... 8.938 3.796
11.1. Plano Petros 2
A gestão dos planos de previdência complementar da companhia é responsabilidade da Fundação Petrobras 
de Seguridade Social (Petros) que foi constituída pela Petrobras como uma pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira.
O Plano Petros 2 foi implementado pela Empresa, em março de 2012, na modalidade de contribuição variável.
A parcela desse plano com característica de benefício definido refere-se à cobertura de risco com invalidez e 
morte, garantia de um benefício mínimo e renda vitalícia, sendo que os compromissos atuariais relacionados 
estão registrados de acordo com o método da unidade de crédito projetada. A parcela do plano com carac-
terística de contribuição definida destina-se à formação de reserva para aposentadoria programada, cujas 
contribuições são reconhecidas no resultado no respectivo mês de competência. Em 2019, a contribuição da 
Empresa para parcela de contribuição definida totalizou R$ 1.321 (R$ 1.856 em 2018).
As contribuições esperadas das patrocinadoras para 2020 são de R$ 1.807, referente à parcela de contribuição 
definida.
A duração média do passivo atuarial do plano na data base de 31 de dezembro de 2019 é de 44,28 anos.
11.2. Participação nos lucros ou resultados
O novo modelo de remuneração variável para todos os empregados da companhia: o Programa de Prêmio por 
Performance - PPP, que alinhado ao Plano de Negócios e Gestão, valorizará a meritocracia e trará flexibilida-
de para um cenário em que a empresa busca mais eficiência e alinhamento às melhores práticas de gestão.
O atual modelo substituiu os demais benefícios relativos à remuneração variável, provisionados e pagos pela 
companhia, relativos ao exercício 2018, como Participação nos lucros ou resultado – PLR (R$2.048 em 2018).
No exercício de 2019, a companhia, fundamentada nas premissas em referência, provisionou R$2.500 de PPP.
Prática contábil
As obrigações com os planos de benefícios definidos de pensão e aposentadoria são provisionados com base 
em cálculo atuarial elaborado anualmente por atuário independente, de acordo com o método da unidade de 
crédito projetada, líquido dos ativos garantidores do plano, quando aplicável. O método da unidade de crédito 
projetada considera cada período de serviço como fato gerador de uma unidade adicional de benefício, que 
são acumuladas para o cômputo da obrigação final, e considera determinadas premissas atuariais que incluem: 
estimativas demográficas e econômicas, estimativas dos custos médicos, bem como dados históricos sobre as 
despesas e contribuições dos funcionários.
O custo do serviço é reconhecido no resultado e compreende: i) custo do serviço corrente, que é o aumento no 
valor presente da obrigação de benefício definido resultante do serviço prestado pelo empregado no período 
corrente; ii) custo do serviço passado, que é a variação no valor presente da obrigação de benefício definido 
por serviço prestado por empregados em períodos anteriores, resultante de alteração (introdução, mudanças 
ou o cancelamento de um plano de benefício definido) ou de redução (uma redução significativa, pela entidade, 
no número de empregados cobertos por um plano); e iii) qualquer ganho ou perda na liquidação (settlement).
Juros líquidos sobre o valor líquido de passivo de benefício definido é a mudança, durante o período, no valor 
líquido de passivo de benefício definido resultante da passagem do tempo. Tais juros são reconhecidos no 
resultado.
Remensurações do valor líquido de passivo de benefício definido são reconhecidos no patrimônio líquido, em 
outros resultados abrangentes, e compreendem: i) ganhos e perdas atuariais e ii) retorno sobre os ativos do 
plano, excluindo valores considerados nos juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de benefício 
definido.
A companhia também contribui para planos de contribuição definida, cujos percentuais são baseados na folha 
de pagamento, sendo essas contribuições levadas ao resultado quando incorridas.
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
12.1. Capital social realizado
Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, o capital subscrito e integralizado, no valor de 
R$ 837.635, está representado por 837.635.422 ações, com valor nominal de R$ 1,00.
12.2. Reservas de lucros
a) Reserva legal
Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, em conformidade com o artigo 193 
da Lei das Sociedades por Ações, sendo utilizada em 2017 para absorver parcialmente o prejuízo do exercício, 
conforme determina o parágrafo único do artigo 189, da Lei 6.404/76.
12.3. Dividendos
Os acionistas terão direito, em cada exercício, aos dividendos, que não poderão ser inferiores a 25% (vinte e 
cinco por cento) do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações. O Contrato Social prevê 
que os acionistas poderão aprovar dividendos adicionais ao mínimo obrigatório.
12.4. Lucro do exercício
Em 31 de dezembro de 2019, a companhia apurou lucro de R$ 159.366, o qual foi integralmente destinado 
para absorção parcial do saldo de prejuízos acumulados, assim como ocorrido com o lucro apurado em 2018 
no montante de R$ 73.709.
12.5. Resultado por ação

2019 2018
Lucro atribuível aos acionistas ............................................................ 159.366 73.709
Quantidade de ações ....................................................................... 837.635.422 837.635.422
Lucro básico e diluído por ação (R$ por ação) ......................................... 0,19 0,10
Prática contábil
O capital social está representado por ações ordinárias.
Quando proposta pela companhia, a remuneração aos acionistas se dá sob a forma de dividendos e/ou juros 
sobre o capital próprio com base nos limites definidos em lei e no estatuto social da companhia.
O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido no resultado do exercício.
13. RECEITA DE ARRENDAMENTO

2019 2018
Receita bruta de arrendamento .......................................................... 149.838 148.568
Encargos sobre arrendamento ............................................................ (13.860) (13.742)

135.978 134.826
Política contábil
A receita é reconhecida quando for provável que benefícios econômicos serão gerados para a companhia e 
quando seu valor puder ser mensurado de forma confiável, compreendendo o valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber pela prestação de serviços, líquida dos descontos, impostos e encargos sobre a pres-
tação de serviços.
A receita do contrato de arrendamento é reconhecida no resultado em base mensal, conforme contrato ce-
lebrado entre a companhia e sua Controladora.
As receitas e despesas financeiras incluem principalmente receitas de juros sobre aplicações financeiras, 
receita do arrendamento, rendimentos de recebíveis de ativos financeiros, além das variações cambiais e 
monetárias líquidas.
As receitas, custos e despesas são reconhecidos pelo regime de competência.
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14. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS), LÍQUIDAS
2019 2018

Reembolso de pessoal cedido ............................................................. 3.159 1.491
Reversão/(Perdas) com processos judiciais e administrativos (i).................... 88.658 (10.928)
Participação nos lucros e resultados ..................................................... (3.623) (2.080)
Outros......................................................................................... 147 148

88.341 (11.369)
(i) A variação positiva ocorrida no exercício decorre, essencialmente, da reversão da provisão para perdas 
com processo judicial cível, conforme detalhado na nota explicativa 18.1.
15. CUSTOS E DESPESAS POR NATUREZA
15.1. Custo do arrendamento

2019 2018
Depreciação e amortização (30.152) (30.152)
Total (30.152) (30.152)
15.2. Despesas gerais e administrativas

2019 2018
Gastos com pessoal (7.317) (5.522)
Depreciação e amortização (56) (60)
Serviços, aluguéis e outros (1.394) (1.275)
Outras (828) (1.108)
Total (9.595) (7.965)

16. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
2019 2018

Receitas Financeiras 10.259 14.248
Receita com recebíveis de ativos financeiros (i) 10.259 14.221
Outros — 27
Despesas Financeiras (94) (149)
Juros de mora (61) (146)
Tarifas bancárias (37) —
Outros 4 (3)
Variações monetárias e cambiais, líquidas (2.758) 1.883
Atualização monetária sobre impostos a recuperar 997 1.229
Atualização monetária sobre depósitos judiciais (ii) (3.755) 654
Total 7.407 15.982
(i) Menor receita com recebíveis de ativo financeiro, devido, essencialmente, à redução na média dos valores 

aplicados no FIDC no exercício de 2019, frente à média dos valores aplicados no ano anterior. A redução 
nos saldos entre os dois períodos é fruto da utilização de recursos, em junho de 2018, com a quitação de 
parcelamentos fiscais.

(ii) Ajuste de atualização monetária dos depósitos judiciais em função da quitação de dívidas, conforme 
comentado na nota explicativa 18.2.

17. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
2019 2018

Valores pagos durante o período
Imposto de renda retido na fonte de terceiros ........................................... 5.674 14.405

18. PROCESSOS JUDICIAIS E CONTINGÊNCIAS
18.1. Processos judiciais provisionados
Na preparação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a companhia 
considerou todas as informações disponíveis relativas aos processos em que é parte envolvida para realizar 
as estimativas dos valores das obrigações e a probabilidade de saída de recursos.
No período de janeiro a dezembro de 2019, as principais movimentações na provisão para processos judiciais 
ocorreram pela reversão de estimativa de perda em processo judicial provisionado em 31 de dezembro de 
2018 e pela atualização monetária dos processos provisionados, conforme apresentado a seguir:
● Processos fiscais, destacando-se: declaração de não homologação da compensação realizada pela Termo-

macaé S.A. com o saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2005;
● Processos trabalhistas, destacando-se: concessão de adicionais e horas extras; e
● Processos cíveis, destacando-se: pleito sobre rescisão de contrato de construção de módulos da planta 

termoelétrica.
Os valores provisionados são os seguintes:

2019 2018
Passivo não circulante
Processos fiscais ................................................................................. 19.328 18.828
Processos trabalhistas .......................................................................... 1.344 427
Processos cíveis (i) .............................................................................. 14.734 104.967

35.406 124.222
Saldo inicial ...................................................................................... 124.222 113.294
Adições (Baixas), líquidas .................................................................... (88.816) 10.928

Saldo final ........................................................................................ 35.406 124.222
(i) Após a localização de respaldos nas evidências encontradas em seu acervo probatório, a companhia decidiu 

rever sua estimativa de perda referente ao processo arbitral instaurado pela INEPAR S.A., por indenização 
pelo não pagamento de serviços prestados em 2001 durante a construção da UTE Termomacaé. Por conta 
dessa revisão na estimativa de perda, a companhia registrou, em junho de 2019, uma reversão de provisão 
para contingência no montante de R$ 90.240, sendo que parte do valor anteriormente classificado como 
perda provável, passou a ser classificado como possível (Nota explicativa 18.3).

18.2. Depósitos judiciais
Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das correspondentes causas:
Ativo não circulante 2019 2018
Trabalhistas ...................................................................................... 10 10
Fiscais ............................................................................................. 7.068 17.122
Outros............................................................................................. — (3)

7.078 17.129
A variação no período, decorre basicamente, da baixa de depósitos pela utilização na quitação de parcela-
mentos junto à Receita Federal. O saldo a recuperar, acrescido de juros e atualização monetária somavam, 
em 31 de dezembro de 2019, R$ 7.078 (R$ 17.129 em 31 de dezembro de 2018). A redução de R$ 10.051 nos 
depósitos judiciais pode ser explicado, essencialmente pela: redução de R$ 6.145 no passivo a pagar de REFIS 
(nota explicativa 9.1); efeito negativo no resultado de R$ 3.755 de ajuste de atualização monetária (nota 
explicativa 16) e R$ 156 de perda com ações fiscais.
18.3. Processos judiciais não provisionados
Os processos judiciais que constituem obrigações presentes cuja saída de recursos não é provável ou para 
os quais não seja possível fazer uma estimativa suficientemente confiável do valor da obrigação, bem como 
aqueles que não constituem obrigações presentes, não são reconhecidos, mas são divulgados, a menos que 
seja remota a possibilidade de saída de recursos.
Os passivos contingentes, acrescidos de juros e atualização monetária, estimados para os processos judiciais 
em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, cuja probabilidade de perda é considerada possível, 
são apresentados na tabela a seguir:
Natureza Estimativa

2019 2018
Cíveis ............................................................................................. 55.226 —
Fiscais ............................................................................................. 62.072 60.616
Trabalhistas ...................................................................................... 7.385 8.216

124.683 68.832

O quadro a seguir detalha as principais causas de natureza fiscal e trabalhista, cujas expectativas de perdas 
estão classificadas como possível.
Descrição dos processos de natureza fiscal Estimativa
Autor: Delegacia da Receita Federal de Macaé 31.12.2019 31.12.2018
1) Declaração de não homologação da compensação realizada pela Termomacaé S.A. 
com o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2002. O direito creditório 
utilizado na compensação corresponde ao montante de R$ 20.500, não foi reco-
nhecido. Situação atual: Em diligência na Delegacia da Receita Federal em Macaé 58.220 57.109
2) Processos diversos de natureza fiscal 3.852 3.507
Total de processos de natureza fiscal 62.072 60.616
Descrição dos processos de natureza trabalhista Estimativa
Autores diversos 31.12.2019 31.12.2018
1) Concessão de Adicionais e Horas extras.
Situação atual: Pagamento de AHRA. Aguardando julgamento de AIRR. (i) — 6.108
1) Processos diversos de natureza trabalhista 7.385 2.108
Total de processos de natureza trabalhista 7.385 8.216
(i) AHRA - Adicional de Hora de Repouso e Alimentação; AIRR - Agravo de Instrumento em Recurso de Revista.
Descrição dos processos de natureza cível Estimativa
Autor: INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES (Nota explicativa 18.1) 31.12.2019 31.12.2018
1) Ação ordinária de cancelamento de protesto de duplicatas emitidas pela Ré sem 
comprovação de prestação dos serviços alegados. Situação atual: Foi realizada 
audiência de instrução para oitiva de testemunha, estando em curso prazo para 
apresentar alegações finais. 55.226 —
Total de processos de natureza cível 55.226 —
Prática contábil
As provisões são reconhecidas quando: (i) a companhia tem uma obrigação presente como resultado de evento 
passado; (ii) é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será necessária para 
liquidar a obrigação, e (iii) o valor da obrigação possa ser estimado de forma confiável.
Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos. Passivos contingentes são objeto de divulgação em 
notas explicativas quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores 
não possam ser estimados. Já os ativos contingentes são objeto de divulgação em notas explicativas quando a 
entrada de benefícios econômicos for tida como provável. Caso a entrada de benefícios econômicos seja tida 
como praticamente certa, o ativo relacionado não é um ativo contingente e seu reconhecimento é adequado.
19. GERENCIAMENTO DE RISCOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS
19.1. Instrumentos financeiros
A companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada 
por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar sua liquidez e rentabilidade. A 
política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições 
vigentes no mercado.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo. Os resultados 
estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela Administração da companhia.
Durante os exercícios de 2019 e 2018 não foram identificados derivativos embutidos nas operações da com-
panhia.
Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras da com-
panhia e estão demonstradas em 31 de dezembro de 2019 e 2018:

2019 2018
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ................................................................ 1 1
Contas a receber, líquidas ..................................................................... 15.446 20.098
Contas a receber - FIDC ........................................................................ 244.899 135.222
Não Circulante
Depósitos Judiciais .............................................................................. 7.078 17.129

267.424 172.450
Passivo
Circulante
Fornecedores .................................................................................... 1.516 2.336

1.516 2.336
O principal ativo financeiro da empresa é classificado na categoria Empréstimos e Contas a Receber, não 
derivativo com pagamentos fixos ou determináveis, e que não possui a característica de negociação em 
mercados organizados.
19.2. Mensuração dos instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros da companhia estão mensurados ao custo amortizado. Os valores justos desses 
instrumentos financeiros são equivalentes aos seus valores contábeis.
O contas a receber – FIDC, conforme divulgação em nota explicativa 6.2, está mensurado pelo seu valor justo 
por meio do resultado.
19.3. Gerenciamento de riscos
A gestão da companhia é realizada por seus Diretores, com base na política corporativa para gerenciamento 
de riscos da sua controladora final Petrobras. Esta política visa contribuir para um balanço adequado entre 
seus objetivos de crescimento e retorno e seu nível de exposição a riscos, quer inerentes ao próprio exercí-
cio das suas atividades, quer decorrentes do contexto em que ela opera, de modo que, através da alocação 
efetiva dos seus recursos físicos, financeiros e humanos, a companhia possa atingir suas metas estratégicas.
As operações da companhia estão sujeitas aos fatores de risco abaixo descritos:
19.3.1. Risco de taxa de juros
Decorre da possibilidade de a companhia sofrer ganhos ou perdas relativos às oscilações de taxas de juros 
incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a companhia segue 
as orientações corporativas para as empresas do Sistema Petrobras.
19.3.2. Risco de crédito
A companhia está exposta ao risco de crédito das instituições financeiras decorrentes da Administração de 
seu caixa e equivalentes de caixa e recebíveis de ativos financeiros, que é feita com base nas orientações 
corporativas de sua controladora Petrobras. Tal risco consiste na impossibilidade de saque ou resgate dos 
valores depositados, aplicados ou garantidos por instituições financeiras. A exposição máxima ao risco de 
crédito está representada pelos saldos de caixa e equivalentes de caixa e de recebíveis de ativos financeiros 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Também é representado por contas a receber do arredamento mercantil 
(contrato de locação da UTE Termomacaé), o que, no entanto, é atenuado por possuir como único cliente a 
sua controladora Petrobras.
A Administração avalia que os riscos de crédito associados aos saldos de caixa e equivalentes de caixa e 
recebíveis são reduzidos, em função de suas operações serem realizadas com base em análise e orientações 
corporativas de sua controladora Petrobras e com instituições financeiras brasileiras de reconhecida liquidez.
19.3.3. Risco de liquidez
O risco de liquidez da companhia é representado pela possibilidade de insuficiência de recursos, caixa, re-
cebíveis de ativos financeiros ou outros ativos financeiros, para liquidar as obrigações nas datas previstas.
A companhia utiliza seus recursos principalmente com despesas de capital e refinanciamento da dívida. O risco 
de liquidez da companhia é administrado de forma corporativa pela controladora Petrobras.
19.4. Seguros
Para proteção de seu patrimônio a Termomacaé transfere, através da contratação de seguros, os riscos que, 
na eventualidade de ocorrência de sinistros, possam acarretar prejuízos que impactem, significativamente, 
o patrimônio da companhia, bem como os riscos sujeitos a seguro obrigatório, seja por disposições legais ou 
contratuais.
A responsabilidade pela contratação e manutenção do seguro é da Petrobras.
As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de de-
monstrações financeiras, consequentemente não foram examinados pelos nossos auditores independentes.
Política contábil sobre Caixa e equivalente de caixa
Incluem numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo com 
alta liquidez, vencíveis em até três meses, contados da data da contratação original, prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor.

DIRETORIA EXECUTIVA
WELLINGTON GOMES LUCAS ALINE DIAS LEONARDI

Diretor Presidente Diretora Administrativa
ROBSON HONORATO

Contador - CRC-RJ 086473/O-7

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DO CONGLOMERADO PETROBRAS (“GAECO”)
Em sua reunião nº 38, de 14/02/2020, o Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras manifestou-
-se no seguinte sentido: "Principais Resultados, Contingências Jurídicas e Aspectos Gerais da Auditoria 
Independente sobre as Demonstrações Financeiras da Termomacaé S.A. (Termomacaé) - Exercício 2019. 
O Diretor Presidente da Termomacaé Wellington Gomes Lucas apresentou as Demonstrações Financeiras do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 da Termomacaé. A Auditora da KPMG Milena Rosa apresentou 
os aspectos relevantes na avaliação da KPMG, destacando que emitirão um relatório sem ressalvas e com uma 
ênfase em "Transações com Partes Relacionadas". O CAECO, no uso de suas atribuições, tomou conhecimento 

das informações e recomendou ao órgão competente da Termomacaé a aprovação das Demonstrações 
Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e da Destinação do Resultado 2019, para 
absorção parcial do saldo de prejuízos acumulados, conforme os termos apresentados."

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020.

Heloísa de Paula Batista Warken
Coordenadora

O Conselho Fiscal da TERMOMACAÉ S.A., no exercício de suas funções legais e estatutárias, tomou conheci-
mento do Relatório Anual de Atividades da Administração e procedeu ao exame das demonstrações financeiras 
da TERMOMACAÉ S.A., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, que compreendem o balanço 
patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de resultados abrangentes, demonstração das mutações 
do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado, assim como as 
notas explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, datado de 19 de fevereiro de 
2020 e Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras.
As demonstrações financeiras foram apreciadas na Reunião de Diretoria Executiva (RDE) nº 051/20, realizada 
em 19 de fevereiro de 2020, e encaminhadas para apreciação em Assembleia de Acionistas com a seguinte 
proposição:
Para o lucro líquido apurado no exercício de 2019, no montante de R$ 159.366 mil, é proposta a utilização 
integral para absorção parcial de saldo de prejuízos acumulados, conforme art. 189 da Lei nº 6.404/76.
Considerando a opinião emitida sem ressalvas dos auditores independentes da KPMG Auditores Independentes, 
as informações prestadas pelos integrantes da Administração da Empresa e complementadas com comentá-
rios sobre o seu desempenho, assegurando que as Demonstrações Financeiras acima referidas representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da TERMOMACAÉ S.A. 
em 31 de dezembro de 2019, o Conselho Fiscal, por unanimidade, opinou favoravelmente à aprovação do 
Relatório Anual de Atividades da Administração, das Demonstrações Financeiras, Parecer do Comitê de Audi-
toria Estatutário do Conglomerado Petrobras bem como da proposta de Destinação de Resultado, que inclui 
a reversão do lucro para absorção dos prejuízos acumulados, cuja matéria será submetida à deliberação da 
Assembleia Geral Ordinária.

Base do Parecer do Conselho Fiscal:
Este conselho, constituído em 2019, analisou os documentos recebidos e utilizou como base para análise as 
informações disponíveis até a presente data.
Em que pese o posicionamento favorável deste colegiado pela aprovação das demonstrações financeiras e 
do relatório da administração, julgamos por oportuno enfatizar as seguintes questões observadas durante a 
análise documental:
• Necessidade de atualização da situação do passivo ambiental e as respectivas ações executadas e planejadas 

para solução;
• Necessidade de obtenção de licença operacional e seus respectivos compromissos de compensação ambiental 

junto ao INEA por parte da Termomacaé ou inclusão de cláusula contratual transferindo a responsabilidade 
para a operadora da planta industrial;

• Estrutura operacional inadequada às necessidades da Companhia e contratações diretas sem atendimento 
às exigências da Lei das Estatais nº 13.303/2016;

Rio de Janeiro, 02 de março de 2020. 
Victor Wagner Norat Pace Flavia Valeska Veiga de Oliveira

Conselheiro Fiscal Conselheira Fiscal
 CPF: 109.889.197.02  CPF: 033.812.757-71

Viviane de Lima Vilela de Souza
Presidente

CPF: 052.281.557-08
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas e Diretores da Termomacaé S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Termomacaé S.A. (“Companhia”), que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Termomacaé S.A. em 31 de dezembro de 2019, 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 “Respon-
sabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação 
à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase - Transações com Partes Relacionadas
Chamamos a atenção para o fato que a Companhia segue o plano de negócios da controladora final Petróleo 
Brasileiro S.A. - Petrobras na condução de suas operações e mantém transações com empresas do grupo 
Petrobras, conforme descrito nas notas explicativas nºs 1 e 8 às demonstrações financeiras. Portanto, as de-
monstrações financeiras acima referidas devem ser lidas neste contexto. Nossa opinião não está ressalvada 
em relação a esse assunto.
Outros assuntos - Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada 
sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação não é requerida às Companhias 
fechadas, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demons-
trações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está 
reconciliada com as demais demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua 
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demons-
tração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente 
preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e 
está consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 
a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspec-
tiva 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, independente-

mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não 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 procedimen-
tos 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 relató-
rio de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2020
KPMG Auditores Independentes Milena dos Santos Rosa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-100983/O-7

SMARTCOAT - ENGENHARIA EM REVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF nº 09.122.486/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019 (Em milhares de reais)
Nota 2019 2018

Ativo 46.261 49.573
Circulante 20.130 24.103
Caixa e equivalentes de caixa 1 2.303 302
Contas a receber 2 8.280 13.450
Estoque 28 -
Créditos com funcionários 156 -
Tributos a recuperar 3 7.946 7.283
Adiantamentos - 320
Despesas antecipadas 1.381 2.738
Outros ativos circulantes 36 11
Não Circulante 26.131 25.469
Títulos e valores mobiliários - 46
Tributos diferidos 5 6.329 8.935
Partes relacionadas 2.656 2.900
Depósito judicial 95 -
Imobilizado e intangível 4 17.052 13.589

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 (Em milhares de reais)

2019 2018
Receita líquida de vendas e serviços 65.831 86.492
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados (65.865) (91.356)
Lucro bruto (35) (4.864)
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (8.814) (2.219)

Lucro operacional antes do resultado financeiro (8.848) (7.083)
Resultado financeiro
Despesas financeiras (6.165) (4.128)
Receitas financeiras 924 793

Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social (14.089) (10.418)
Diferidos (2.606) 3.515

Lucro do exercício (16.695) (6.902)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 (Em milhares de reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018
Lucro antes dos impostos (14.089) (10.418)
Ajustes:
Depreciação e amortização 3.326 2.378
Perda (ganho) na baixa de imobilizados e intangíveis 38 -
Juros, variação monetária sobre empréstimos e 
arrendamentos, atualização de derivativos 858 1.356
Encargos arrendamento mercantil 193 -
Provisão para riscos 406 66
Provisão para honorários de êxito - 388
(Reversão) Provisão para devedores duvidosos (893) 889

Variação nos ativos e passivos:
Contas a receber 6.063 3.758
Estoque (28) -
Tributos a recuperar (663) (5.410)
Outros ativos e despesas antecipadas 1.401 2.321
Fornecedores 8 1.641
Salários e encargos sociais (3.139) (1.136)
Tributos a pagar 133 (392)
IR/CS passivo - -
Outros passivos (234) 1.343

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (6.620) (3.216)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Resgate/(aquisição) de titulos e valores mobiliários 46 (46)
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível (3.742) (3.927)
Caixa recebido na venda de imobilizado 59 -

Caixa Líquido Gerado (Reduzido) pelas Atividades
 de Investimentos (3.638) (3.973)
Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades
 de Financiamento
Captação de empréstimos 4.919 14.001
Amortização de empréstimos (14.417) (7.359)
Operação de duplicatas descontadas (3.405) 3.409
Amortização arrendamento mercantil (666) -
Juros pagos (939) (1.059)
Amortização de swap (128) -
Mútuo a receber 245 (2.900)
Mútuo a pagar 26.650 4.943
Ajuste adoção inicial CPC 48 no PL - (3.580)
Caixa Líquido Aplicado na Atividade de Financiamento 12.258 7.456
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalente de Caixa,
 Líquido 2.001 267
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 302 35
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 2.303 302

A Smartcoat Serviços em Revestimentos S.A. é uma Sociedade Anônima de 
capital fechado, constituída em 10/2007, controlada pela Priner Serviços In-
dustriais S.A.. Sua principal atividade refere-se à prestação de serviços on-
-shore e off-shore na preparação de superfície e pintura de plataformas marí-
timas. Principais Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram 
preparadas de acordo com a legislação vigente para as S.A. As principais 
práticas estão resumidas a seguir: Nota 1: Caixa e equivalente de caixa: São 
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo. 
Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento e aplicações financeiras 
com risco insignificante em seu valor de mercado. Nota 2: Contas a Receber:
São registrados pelo valor dos serviços prestados, ajustado pelo valor presente 
quando aplicável e líquido da provisão para redução ao valor recuperável. Nota 
3: Impostos a recuperar: Impostos oruindos de retenção na fonte e créditos 
de Saldo Negativo e Base Negativa. Nota 4: Imobilizado: Demonstrados pelo 
custo de aquisição, deduzidos da depreciação e de provisões para redução 
valor recuperável. Os gastos subsequentes são reconhecidos no resultado. As 

Diretoria: Tulio Cintra / Luiz Antonio Angélica 
Juciléa S.D. Carollo

Contadora - CRC RJ 055206/0-8

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 
31/12/2019. Ficamos ao inteiro dispor, para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Rio de Janeiro, 20 /04/2020. A Diretoria.

Nota 2019 2018
Passivo e Patrimônio Líquido 46.261 49.573
Circulante 22.429 32.603
Fornecedores 4.629 4.765
Empréstimos 4.027 14.753
Instrumento financeiro derivativo (swap) 282 -
Arrendamento Direito de uso (CPC 06 - R2) 541 -
Partes relacionadas 6.805 3.700
Salários e encargos sociais 4.181 7.321
Tributos a pagar 250 117
Outras contas a pagar 1.326 1.029
Outras provisões 387 919
Não Circulante 29.399 5.840
Fornecedores 144 -
Empréstimos 1.505 4.172
Arrendamento Direito de uso (CPC 06 - R2) 2.130 -
Partes relacionadas 24.788 1.243
Provisão para riscos 831 425
Patrimônio Líquido (5.567) 11.129
Capital 6 16.610 16.610
Prejuízo acumulado (22.177) (5.482)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 (Em milhares de reais)
Capital
Social

Reservas de lucros Dividendos adicionais 
propostos

Prejuízos
AcumuladosLegal Estatutária Total

Saldo em 31/12/2017 26.700 - - - (5.090) 21.610
Ajuste adoção inicial CPC 48 - - - - (3.580) (3.580)
Saldo em 01/01/2018 26.700 - - - (8.669) 18.031
Absorção de prejuízos acumulados do AC 2017 (5.090) - - - 5.090 -
Constituição de reservas de lucro conf AGE 06/2018 (5.000) - 5.000 - - -
Absorção de prejuízos acumulados do AC 2018 - - (5.000) - 5.000 -
Lucro (prejuízo)líquido do exercício - - - - (6.902) (6.902)
Constituição de reservas sobre o lucro líquido - - - - - -
Saldo em 31/12/2018 16.610 - - - (5.482) 11.128
Prejuízo do exercício - - - - (16.695) (16.695)
Saldo em 31/12/2019 16.610 - - - (22.177) (5.567)

NOTAS EXPLICATIVAS

melhorias são incorporadas ao custo de aquisição e a depreciação é calculada 
de forma linear, à taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos 
bens. Nota 5: Tributos diferidos: Impostos oriundos do diferimento da provisão 
das despesas operacionais conforme apuração do Lucro Real. Nota 6: Capital 
Social: Capital Social composto pela emissão de 26.700 milhões de ações, 
totalmente integra-lizadas, dividido em 20.025 milhões de ações ON e 6.675 
milhões de ações PN.

GLIMDAS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF 30.526.602/0001-48

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Atendendo às determina-
ções legais e estatutárias, vimos submeter à vossa apreciação a prestação 
de contas referente ao exercício encerrado em 31/12/2019, compreendendo 
o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Mutações do Patrimô-
nio Líquido, Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, elaborados de acordo com 
a legislação societária em vigor. A Diretoria ficará à disposição para prestar 
quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2020. A Administração.
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)

ATIVO 2019 2018
Circulante ....................................................................... 5.619 6.055
Disponível ........................................................................ 82 179
Contas a receber ............................................................. 4.142 3.012
Tributos a recuperar ........................................................ 1.395 2.864
Não Circulante ............................................................... 247.109 252.806
Investimentos em coligadas ............................................ 245.288 250.935
Imobilizado ...................................................................... 1.821 1.871
Total do ativo ................................................................. 252.728 258.861
PASSIVO 2019 2018
Circulante ....................................................................... 1.362 2.377
Contas a pagar ................................................................ 1.362 2.377
Não Circulante ............................................................... 25.395 25.395
Contas a pagar ................................................................ 25.395 25.395
Patrimônio Líquido ........................................................ 225.971 231.089
Capital social ................................................................... 46.037 46.037
Reservas de capital ......................................................... 11.672 10.733
Reservas de avaliação .................................................... 36.115 36.193
Reserva legal................................................................... 9.207 9.207
Reserva de lucros a realizar ............................................ 122.940 128.919
Total do passivo e patrimônio líquido ......................... 252.728 258.861

Despesas/receitas operacionais 2019 2018
Despesas gerais e administrativas ..................................... (1.174) (1.795)
Receitas de dividendos ...................................................... – 9.847

(1.174) 8.052
Resultado de equivalência patrimonial ............................... 34.709 39.922
Lucro antes do resultado financeiro e dos tributos ...... 33.535 47.974

Demonstrações do Resultado em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
Resultado financeiro 2019 2018
Receitas (despesas) financeiras, líquidas .......................... 5.155 10.642
Lucro antes dos tributos sobre o lucro ............................... 38.690 58.616
Imposto de renda e contribuição social .............................. (965) (1.126)
Lucro líquido do exercício ............................................... 37.725 57.490

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
Reserva de lucros

Capital
social

Reservas
de capital

Reservas de 
avaliação

Reserva
legal

Reserva de
lucros a realizar

Resultados
acumulados Total

Saldos em 31/12/2017.................................................................... 46.037 32.515 22.750 9.207 85.247 – 195.756
Lucro líquido do exercício................................................................ – – – – – 57.490 57.490
Ajustes Reservas em Coligadas por Equivalência Patrimonial ....... – (21.782) 13.443 – 23.750 – 15.411
Constituição de reservas ................................................................. – – – – 19.922 (19.922) –
Dividendos Distribuídos ................................................................... – – – – – (37.568) (37.568)
Saldos em 31/12/2018.................................................................... 46.037 10.733 36.193 9.207 128.919 – 231.089
Lucro líquido do exercício................................................................ – – – – – 37.725 37.725
Ajustes Reservas em Coligadas por Equivalência Patrimonial ....... – 939 (78) – (246) – 615
Dividendos Distribuídos ................................................................... – – – – (5.733) (37.725) (43.458)
Saldos em 31/12/2019.................................................................... 46.037 11.672 36.115 9.207 122.940 – 225.971

2019 2018
Caixa líquido de atividades operacionais ...................... 2.433 49.765
Caixa gerado nas operações ........................................... 3.109 17.662
Lucro líquido do exercício................................................... 37.725 57.490
Resultado de equivalência patrimonial ............................... (34.709) (39.922)
Depreciação ....................................................................... 93 94
Variação nos ativos e passivos....................................... (676) 32.103
Contas a receber ................................................................ (1.130) (1.828)
Títulos e valores mobiliários ............................................... – 33.654
Tributos a recuperar ........................................................... 1.469 (1.198)
Contas a pagar ................................................................... (1.015) 1.475

Demonstrações do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro (Em R$ Mil)
2019 2018

Caixa líquido atividades de investimento ...................... 40.928 (12.196)
Aumento de investimentos ................................................. – (33.654)
Aquisição de bens do imobilizado ...................................... (43) –
Dividendos a receber.......................................................... 46 11
Recebimento de dividendos ............................................... 40.925 21.447
Caixa líquido atividades de financiamento .................... (43.458) (37.568)
Dividendos pagos ............................................................... (43.458) (37.568)
Aumento (diminuição) das disponibilidades ................. (97) 1
Disponibilidades: No início do exercício .......................... 179 178
                  No fim do exercício .............................. 82 179

(97) 1

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras: 1. Diretrizes Contábeis:
As demonstrações financeiras foram elaboradas com estrita observância das 
disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas. 2. Capital Social: O 
Capital Social subscrito e integralizado, é composto de 1.941.044 ações ON 
e 1.429.867 ações PN. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2020. ISRAEL KLABIN - Presidente. ROBERTO CARLOS BOCAFOLI RIGHI - Contador CRC - RJ 075.664/O-0.
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CALENDÁRIO FISCAL
DIA ESPECIFICAÇÃO
15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes.

FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem 
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes 
ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de março/2020, a residentes ou domiciliados 
no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; 
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: 
Contribuintes individuais, quando for o caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o 
primeiro dia útil subsequente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: 
Contribuintes individuais, quando for o caso, e facultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.
FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de janeiro, fevereiro e março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o 
primeiro dia útil subsequente.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios 
que realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com 
empregado, os produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado 
especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições 
previdenciárias, inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 
RFB/2018 com faturamento acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da 
DCTFWeb), e de R$ 4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb). As entidades 
promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis 
após a sua realização.
EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins 
e/ou da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão 
obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, 
seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser 
transmitida separadamente, para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os 
seguintes sujeitos passivos, ainda que imunes ou isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 
8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente 
da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento 
de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional 
a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe 
ao menos 1 associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como 
representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 
1.863 RFB/2018, exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades 
promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis 
após a sua realização.
ESOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas 
equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de março/2020, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da 
Lei 8.036/90, que devem ser comunicadas até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
ESOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
ESOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
ESOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
ESOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de 
mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de 
investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra 
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, 
dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, 
nos demais casos, efetuados no 1º decêndio de abril/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes 
de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e 
lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato 
gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos 
códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 
87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos 
destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de 
autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

17 RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os estabelecimentos, independente do número 
de empregados. A Rais retificação também deve ser entregue até esta data. Estão desobrigados de declarar a Rais as empresas e 
empregadores obrigados a transmissão das informações pelo eSocial (1º e 2º Grupo do cronograma de implantação), de acordo com as 
regras estabelecidas na Portaria 1.127 SEPREVT/2019.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano-base está 
obrigado a entregar a Rais Negativa, preenchendo apenas os dados a ele pertinentes.
É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão da declaração da Rais por todos os 
estabelecimentos que possuem a partir de 10 vínculos, exceto para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento inscrito no CNPJ e no CEI/CNO ou CAEPF deve apresentar a declaração da Rais de acordo com o contrato de trabalho 
dos empregados, ou seja, se o contrato for pelo CNPJ, as informações devem ser declaradas no CNPJ, o mesmo vale para o CEI/CNO 
ou CAEPF.

20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 
desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades 
de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes 
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a 
descontar e recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e 
contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com 
empregados, segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações 
do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e 
avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas 
ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela 
contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados 
mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples 
Nacional, todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais 
autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram 
pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, 
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, 
seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços 
profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais 
obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência março/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia 
útil após a realização do evento desportivo. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 
ser antecipado.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO – BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, sociedades de capitalização, pessoa 
jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente, intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por 
outra pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, mensalmente, comprovante contendo as informações 
exigidas no Informe de Rendimentos Financeiros.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou 
jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa 
e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador 
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos 
relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não 
identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 
desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades 
de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes 
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo 
RET, pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais no 
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o 
primeiro dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que 
optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/
Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação, e respectivas receitas 
financeiras e variações monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o 
primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado 
de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2020.

23 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, 
inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria 
DCTF.

24 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela 
legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de 
mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de 
investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra 
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, 
dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, 
nos demais casos, efetuados no 2º decêndio de abril/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção 
das empresas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes 
de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e 
lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato 
gerador.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação 
do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que 
excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 
2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros 
classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e 
Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do 
Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

30 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho, desde que autorizados prévia e expressamente pelos empregados.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e 
acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e 
resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês 
de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas que optaram pela tributação com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e 
resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2020, devidamente ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – PESSOAS FÍSICAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoa física, residente no Brasil, ainda que 
ausente no exterior, que no ano-calendário de 2019:
a) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70;
b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
c) obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em 
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
d) relativamente à atividade rural:
– obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50;
– pretenda compensar, no ano-calendário de 2019 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário 
de 2018;
e) teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;
f) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro; ou
g) optou pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da 
venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato 
de venda, nos termos do artigo 39 da Lei 11.196/2005.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou 
jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, 
ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de 
aluguel ou de outras operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa 
física ou jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar 
pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.
IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram 
imposto a pagar na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2020, ano-calendário de 2019.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 
isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de março/2020, em operações na bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, 
em alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais como decorrentes de arrendamento, 
subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas 
as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou 
ocupação de bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte 
pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento 
de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou 
divórcio consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a 
organismos internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de 
qualquer natureza, exceto moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que 
auferiram ganhos na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real que optaram pela apuração anual, 
com recolhimentos mensais do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real apurado em balanço/balancete de redução, 
referentes ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME e EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes 
pelo Simples Nacional que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos 
de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos no 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 
adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB - PESSOAS OBRIGADAS: As informações devem ser 
prestadas pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior 
ou não forem realizadas em exchange, sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$ 30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica que realizar quaisquer das seguintes 
operações com criptoativos: compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para a exchange, retirada de criptoativo da 
exchange, cessão temporária (aluguel), dação em pagamento, emissão, e outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos 
códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 
87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos 
destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de 
autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PLANO DE AÇÃO E RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – EBAS - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as entidades e organizações de assistência 
social inscritas nos Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito
Federal.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que 
realizem, com residentes ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que 
produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive operações de 
importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único 
da Portaria Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que 
solicitarem o licenciamento de importação ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da Zona 
Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional 
para ingresso na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados 
no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.



Sábado, domingo e segunda-feira, 18, 19 e 20 de abril de 2020Monitor Mercantil  n 25Financeiro

CNPJ 30.458.020/0001-71
NIRE 33.3.0000065-8SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. E EMPRESA CONTROLADA

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Controladora Consolidado

PASSIVO 2019 2018 2019 2018
Circulante 2.332 1.017 38.386 68.525
Contas a pagar (Nota 18) 27 75 7.635 35.641
Empréstimos e financiamentos (Nota 19) 4.612 7.545
Salários e encargos sociais 233 191 11.731 6.290
Impostos e contribuições a recolher 41 37 2.820 7.046
Imposto de renda e contribuição social a pagar 1 478 627
Dividendos a pagar (Nota 20) 2.030 713 4.408 1.555
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 13) 1.234 1.448
Outras obrigações (Nota 21) 1 5.468 8.373
Não circulante 47.828 47.182
Empréstimos e financiamentos (Nota 19) 6.249 923
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis
  e fiscais (Nota 22) 156 30
Provisão para imposto de renda e
  contribuição social diferidos (Nota 23) 39.475 44.248
Outras obrigações (Nota 21) 1.948 1.981
Patrimônio líquido (Nota 24)
Capital social 147.000 147.000 147.000 147.000
Reserva de capital 4.950 4.950 4.950 4.950
Reservas de reavaliação 72.123 75.507 72.123 75.507
Reserva de lucros 158.081 117.767 158.081 117.767
Ajustes de avaliação patrimonial 25.363 25.701 25.363 25.701
Patrimônio líquido atribuível aos
  acionistas controladores 407.517 370.925 407.517 370.925
Participação de acionistas não controladores
  no patrimônio líquido das controladas 72.250 66.789
Total do patrimônio líquido 407.517 370.925 479.767 437.714
Total do passivo e patrimônio líquido 409.849 371.942 565.981 553.421

Controladora Consolidado
ATIVO 2019 2018 2019 2018
Circulante 41.626 29.882 225.355 207.000
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 5.672 665 18.573 19.767
Aplicações financeiras (Nota 7) 25.037 24.925 56.720 44.881
Contas a receber de clientes (Nota 8) 263 178 36.851 55.143
Adiantamento a fornecedores 18 18
Cotas de consórcio (Nota 9) 13.402 10.068
Estoques (Nota 10) 80.338 55.962
Ativos biológicos (Nota 11) 11.809 11.353
Impostos a recuperar e créditos
  tributários (Nota 12) 337 449 7.079 8.714
Dividendos e juros sobre capital próprio 10.178 3.596
Outros ativos circulantes 121 69 565 1.112
Não Circulante 368.223 342.060 340.626 346.421
Contas a receber de partes
  relacionadas (Nota 13) 302 302
Cotas de consórcio (Nota 9) 6.550 21.589
Impostos a recuperar e créditos
  tributários (Nota 12) 109 109
Depósitos judiciais 2.295 1.799
Outros ativos não circulantes 3 3
Ativos biológicos (Nota 11) 22.006 18.109
Investimentos (Nota 14) 348.276 321.759 733 853
Propriedade para investimento (Nota 15) 18.023 18.329 15.910 15.386
Imobilizado (Nota 16) 1.924 1.972 283.724 279.282
Intangível (Nota 17) 8.994 8.989
Total do Ativo 409.849 371.942 565.981 553.421

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2019 e de 2018, 
compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa, acompanhadas das Notas Explicativas 
e do Relatório dos Auditores Independentes.  Outrossim, esta Administração fica à disposição dos senhores acionistas, para quaisquer outros esclarecimentos adicionais. Rio de Janeiro, 27 de Março de 2020. A Administração

Demonstrações do Resultado Abrangente em 31/12/2019 e 2018
(Em MR$, exceto quando indicado)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido do exercício 41.120 13.190 50.037 15.925
Total de resultados abrangentes para o
  exercício 41.120 13.190 50.037 15.925
Total de resultados abrangentes atribuíveis a:
Acionistas da companhia 41.120 13.190
Acionistas não controladores de empresas
  controladas 8.917 2.735

50.037 15.925
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do Resultado em 31/12/2019 e 2018
(Em MR$. exceto quando indicado)

Controladora Consolidado
Operações continuadas 2019 2018 2019 2018
Receita líquida (Nota 26) 1.075.475 752.296
Ajuste líquido ao valor justo de ativos
  biológicos (Nota 11) 8.143 4.972
Custo das vendas (Nota 27) (945.942) (633.351)
Lucro bruto 137.676 123.917
Despesas gerais e administrativas
  (Nota 28) (4.742) (4.595) (95.124) (115.401)
(Provisão) reversão de contingências
  (Nota 22) 35 39 35 80
Êxito de processo judicial 1.200 1.402
Outras receitas operacionais 3.095 2.822 11.937 7.191
Outras despesas operacionais (35) (183) (928) (453)
Resultado de equivalência patrimonial 41.272 13.327
Participação nos resultados de coligadas (4) 12

39.625 11.410 (82.884) (107.169)
Resultado operacional 39.625 11.410 54.792 16.748
Resultado financeiro (Nota 29) 1.596 1.831 4.179 6.550
Receitas financeiras 1.666 1.887 7.344 8.788
Despesas financeiras (70) (56) (3.165) (2.238)
Lucro antes dos impostos 41.221 13.241 58.971 23.298
IR e contribuição social (Nota 30)
  Corrente (101) (51) (16.227) (7.179)
  Diferido 7.351 4
Lucro líquido do exercício de
  operações em continuidade 41.120 13.190 50.095 16.123
Prejuízo de operações descontinuadas,
  líquido de impostos (58) (198)
Lucro líquido do exercício 41.120 13.190 50.037 15.925
Atribuível a:
Acionista controlador 41.120 13.190
Acionistas não controladores de
  empresas controladas 8.917 2.735

41.120 13.190 50.037 15.925
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do Fluxo de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Fluxo de caixa proveniente das operações: 2019 2018 2019 2018
Atividade operacional
Lucro líquido do exercício 41.120 13.190 50.037 15.925
Resultado de equivalência patrimonial (Nota 15) (41.272) (13.327) 4 (12)
Depreciação e amortização (Nota 17) 371 369 5.698 3.627
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
  (Nota 8) 483 420
(Reversão) provisão de riscos trabalhistas,
  cíveis e fiscais (Nota 23) 26 15
Resultado do ativo não circulante baixado
  (Nota 17) 182 1.113 1.602
Ajuste líquido ao valor justo dos ativos
  biológicos (Nota 13) (8.143) (4.972)
Atualizações monetárias e despesas com juros (2.361) 52
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes (85) 2 17.909 (14.160)
Adiantamento a fornecedores (18) 22.439 (8.465)
Cotas de consórcio 11.705 (1.380)
Impostos a recuperar 112 102 (3.247) (2.662)
Estoques (49.066) (4.091)
Ativos biológicos 3.790 4.167
Depósitos judiciais (499) (322)
Outros (52) (66) 548 150
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores (48) (6) (30.259) 9.037
Salários e encargos sociais 42 (55) 5.441 (688)
Impostos, taxas e contribuições a recolher 4 2 (4.231) 1.708
Imposto de renda e Contribuição Social pagos 1 (2) (6.712) (5.996)
Imposto de renda e Contribuição Social 6.563 6.456
 Outros (1) 261 (218)
Caixa líquido utilizado nas atividades
  operacionais 174 391 21.499 193
Fluxo de caixa das atividades de
  investimento:
Aplicação financeira (112) 4.253 (9.202) 14.124
Recebimento de lucros e JCP de empresas
  controladas – – – 205
Pagamento de dividendos (1.073) (5.220) (2.138) (5.220)
Recebimento de dividendos 6.036 – – –   
Ativos Biológicos / Imobilizado (18) (2) (12.965) (6.370)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas
  atividades de investimento 4.833 (969) (24.305) 2.739
Fluxo de caixa das atividades de
  financiamento:
Empréstimos: (Nota 20)
Obtidos 10.231 7.931
Pagamento do principal (7.719) (1.460)
Pagamento dos juros (690) (173)
Aumento de contas a pagar de empresas
  ligadas (210) (94)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas
  atividades de financiamento 1.612 6.204
(Redução) aumento no caixa e equivalentes
  de caixa 5.007 (578) (1.194) 9.136
Demonstração da variação do caixa e
  equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do
  período (Nota 6) 665 1.243 19.767 10.631
Caixa e equivalentes de caixa no final do
  período (Nota 6) 5.672 665  18.573 19.767
(Redução) aumento no caixa e equivalentes
  de caixa 5.007 (578) (1.194) 9.136

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$, exceto quando indicado)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Reserva de lucros
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Total
Saldos em 31/12/2017 147.000 4.950 76.519 17.798 89.991 26.046 362.304 64.513 426.817
Realização das Reservas (1.012) (345) 1.813 456 456
Prescrição de dividendos transferidos
  para reserva estatutária 908 908 908
Distribuição de dividendos (5.220) (5.220) (5.220)
Lucro líquido do exercício (Nota 25) 13.190 13.190 13.190
  Constituição de reserva legal
    (Nota 25) 750 (750)
  Dividendo mínimo obrigatório (25%)
    (Nota 25) (713) (713) (713)
  Constituição de reservas estatutárias
    (Nota 25) 13.540 (13.540)
Efeito dos acionistas não controladores
  sob entidades consolidadas  2.276 2.276 
Saldos em 31/12/2018 147.000 4.950 75.507 18.548 99.219 25.701 370.925 66.789 437.714
Realização das Reservas (3.384) (338) 1.584 (2.138) (2.138)
Distribuição de dividendos (360) (360) (360)
Lucro líquido do exercício (Nota 25) 41.120 41.120 41.120
  Constituição de reserva legal
    (Nota 25) 2.135 (2.135)
  Dividendo mínimo obrigatório (25%)
    (Nota 25) (2.030) (2.030) (2.030)
  Constituição de reservas estatutárias
    (Nota 25) 38.539 (38.539)
Efeito dos acionistas não controladores
  sob entidades consolidadas  5.461 5.461 
Saldos em 31/12/2019 147.000 4.950 72.123 20.683 137.398 25.363 407.517 72.250 479.767

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Informações Gerais: A Sajuthá-Rio Participações S.A. é uma sociedade 
anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Praia 
do Flamengo nº 200, 19º andar (parte), Flamengo, e estão identificadas nas pre-
sentes notas explicativas pela sua denominação social “Sajuthá” ou por “Compa-
nhia”. A Companhia, através de sua controlada direta WLM Participações e 
Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (WLM) e controladas indiretas (CI’s),
atua na produção e comercialização de produtos agrupados em atividades diversas, 
dos segmentos automotivo e agropecuário, em vários estados do Brasil, tais como: 
Segmento Automotivo - através da WLM, comercializa produtos e serviços da 
marca Scania, como caminhões pesados e extrapesados, chassis de ônibus rodo-
viários e urbanos, venda de peças de reposição e na prestação de serviços de 
manutenção e assistência técnica especializada, voltados aos produtos que co-
mercializa. A WLM possui uma rede de quatro concessionárias com vinte estabe-
lecimentos localizados em diversos Estados do Brasil, por meio de suas regionais: 
WLM Equipo (Rio de Janeiro), WLM Quinta Roda (São Paulo), WLM Itaipu (Minas 
Gerais) e WLM Itaipu Norte (Pará e Amapá), todas com a certificação mundial 
D.O.S. (Dealer Operating Standard). Segmento Agropecuário - a Companhia
atua na produção, criação e comercialização de bovinos de corte, cultivo e comer-
cialização de grãos por meio das CI’s: Fartura, São Sebastião e Itapura. Reestru-
turação Societária: Em 01/07/2019, conforme deliberado pela Assembleia Geral 
Extraordinária da WLM, foram aprovadas as incorporações das Sociedades Limi-
tadas CI’s a saber: Equipo Máquinas e Veículos Ltda., Itaipu Máquinas e Veículos 
Ltda., Quinta Roda Máquinas e Veículos Ltda. e Itaipu Norte Comércio de Máquinas 
e Veículos Ltda., nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação. A incor-
poração está inserida em um projeto de simplificação da estrutura societária da
WLM, com o objetivo de redução de custos de natureza operacional, administrati-
va e financeira da mesma. 2. Base de Preparação e Apresentação das Demons-
trações Contábeis Individuais e Consolidadas: As demonstrações Contábeis 
individuais e consolidadas foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com 
as utilizadas pela Administração na sua gestão. Em 31/12/2019, avaliamos a ca-
pacidade da Companhia em continuar operando normalmente e estamos certos 
de que suas operações têm capacidade de geração de recursos para dar continui-
dade aos negócios no futuro. Não temos conhecimento de nenhuma incerteza 
material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade da Companhia 
em continuar operando. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação 
destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo e/ou apresentadas em 
suas respectivas notas explicativas. Essas políticas foram aplicadas de modo 
consistente nos exercícios apresentados, salvo manifestação em contrário. 2.1. Cri-
térios gerais de elaboração e divulgação: As demonstrações contábeis foram 
preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ativos biológicos 
mensurados ao valor justo. As práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas 
demonstrações contábeis individuais, a partir de 2014, não diferem do IFRS apli-
cável às demonstrações contábeis separadas, uma vez que o IFRS passou a 
permitir a aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas nas 
demonstrações separadas, elas também estão em conformidade com as Normas 
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo (IASB). Essas demons-
trações individuais são divulgadas em conjunto com as demonstrações contábeis 
consolidadas. Nas demonstrações contábeis individuais da Companhia, apresen-
tadas em conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas, os investimen-
tos em controladas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. 
Os mesmos ajustes são realizados nas demonstrações contábeis individuais e nas 
demonstrações contábeis consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patri-
mônio líquido atribuível aos acionistas da Companhia. Ativos e passivos são clas-
sificados conforme seu grau de liquidez e exigibilidade. Os mesmos são classifica-
dos como circulantes quando for provável que sua realização ou liquidação ocorra 
até o final do exercício seguinte. Caso contrário, são demonstrados como não 
circulantes. A única exceção a este procedimento está relacionada aos saldos de 
imposto de renda e contribuição social diferidos, ativos e passivos que estão clas-
sificados integralmente no longo prazo. A emissão das demonstrações contábeis 
individuais e consolidado foi autorizada pela Diretoria em 27/03/2020. 2.2. Sumário 
das principais práticas contábeis adotadas: As principais práticas contábeis 
adotadas pela Companhia e suas controladas são: a) Moeda funcional: As de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas são apresentadas em milhares 
de reais (R$/mil), sendo esta a moeda funcional e de apresentação da Companhia 
e de suas controladas. b) Ativos financeiros: A Companhia classifica seus ativos 
financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: mensurados 
ao valor justo reconhecido no resultado, custo amortizado e valor justo através de 
outros resultados abrangentes (quando aplicável). A classificação depende da fi-
nalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Companhia não 
possui instrumentos financeiros complexos e todos são classificados como custo 
amortizado. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e 
vencimento original de 90 dias ou menos e com baixo risco de variação no valor 
de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Aplica-
ções financeiras: As aplicações financeiras são mensuradas, em sua totalidade, ao 
custo amortizado. Os juros e correção monetária, quando aplicável, são reconhe-
cidos no resultado quando incorridos. As variações decorrentes da avaliação ao 
valor justo, com a exceção de perdas do valor recuperável, são reconhecidas em 
outros resultados abrangentes quando incorridas. Contas a receber de clientes: As 
contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal e deduzidas, quan-
do aplicável, das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa, com base 
em análise individual dos valores a receber e em montante considerado pela Ad-
ministração necessário e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização 
desses créditos, os quais podem ser modificados em função da recuperação de 
créditos junto a clientes devedores ou mudança na situação financeira de clientes. 
O ajuste a valor presente do saldo de contas a receber de clientes não é relevante, 
devido ao curto prazo de sua realização. Avaliação da recuperabilidade de ativos 
financeiros: Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço para identifi-
cação da recuperabilidade de ativos (impairment). Estes ativos financeiros são 
considerados ativos não recuperáveis quando existem evidências de que um ou 
mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e 
que tenham impactado negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do investi-
mento. Os critérios utilizados para determinar se há evidência objetiva de uma 
perda por impairment incluem, entre outros fatores: (i) dificuldade financeira rele-
vante do emissor ou devedor; e (ii) condições econômicas nacionais ou locais que 
se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira. c) Cotas de 
consórcio: As quotas adquiridas referem-se a consórcio de caminhões e estão 
avaliadas pelo custo de aquisição. d) Impostos a recuperar e créditos tributários:
As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no 
ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. 
e) Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou 
produção, sendo ajustados ao valor realizável líquido, quando inferior ao custo 
médio. f) Ativos biológicos: Os ativos biológicos correspondem, principalmente, 

a rebanho bovino (gado de corte) e touros, tourinhos e vacas de leite, apresentados 
nos ativos circulante e não circulante, respectivamente. Os ativos biológicos estão 
mensurados pelo valor justo, deduzidos das despesas de venda. As premissas 
significativas na determinação do valor justo dos ativos biológicos estão demons-
tradas na nota 13. A avaliação dos ativos biológicos é feita mensalmente pela 
Companhia, sendo o ganho ou perda na variação do valor justo dos ativos biológi-
cos reconhecidos no resultado do período em que ocorrem em linha específica da 
demonstração do resultado, denominada “ajuste líquido ao valor justo dos ativos 
biológicos”. O aumento ou diminuição no valor justo é determinado pela diferença 
entre os valores justos dos ativos biológicos no início e final do período avaliado. 
g) Operações com partes relacionadas (ativos não circulantes e passivos 
circulantes): As transações comerciais e financeiras realizadas com e entre as 
empresas controladas e coligadas, em sua maior parte, referem-se a mútuos e 
arrendamentos, atualizados pela variação da taxa SELIC, em sua maior parte. 
Adicionalmente incluem aluguel de terras e pagamento de juros sobre capital 
próprio. h) Investimentos: Os investimentos em empresas controladas e coligadas 
foram avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Os demais investimentos 
estão apresentados ao custo de aquisição, deduzidos de provisão para perdas 
estimadas na realização desses ativos. i) Propriedade para investimentos: As 
propriedades para investimento estão mantidas com intuito de auferir receita de 
arrendamento e não para venda no curso normal dos negócios, utilização na pro-
dução ou fornecimento de produtos ou serviços ou para propósitos administrativos 
e estão avaliadas pelo método de custo. j) Imobilizado: O ativo imobilizado é de-
monstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumu-
lada e prováveis perdas para redução do valor recuperável (impairment). A Com-
panhia utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da 
vida útil estimada de cada ativo, estimada com base na expectativa de geração de 
benefícios econômicos futuros, exceto para terras, as quais não são depreciadas. 
A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada anualmente e ajustada, se 
necessário, podendo variar com base na atualização tecnológica de cada unidade. 
As vidas úteis dos ativos da Companhia são demonstradas na nota 16. Conforme 
divulgado na nota explicativa 24, a Companhia optou pela manutenção dos saldos 
de reavaliação, constituídos anteriormente à edição da Lei nº 11.638/07. Adicional-
mente, adotou o custo atribuído quando da adoção inicial dos CPCs em 2010. 
k) Intangível: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da amortização 
acumulada e prováveis perdas para redução ao valor recuperável (impairment), 
sendo a amortização calculada pelo método linear, considerando-se o prazo de 
vida útil. l) Redução ao valor recuperável de ativos: O ativo imobilizado, outros 
ativos não circulantes e os ativos circulantes relevantes são revisados anualmente 
com o objetivo de verificar a existência de indício de perdas não recuperáveis. A 
Administração efetuou a análise de seus ativos conforme CPC 01 (R1), aprovado 
pela Deliberação CVM nº 527/2007, e constatou que não há indicadores de des-
valorização dos mesmos, bem como que estes são realizáveis em prazos satisfa-
tórios. Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos 
níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separada-
mente (Unidades Geradoras de Caixa - UGCs). m) Ativos e passivos não circu-
lantes: Compreendem os bens e direitos realizáveis e deveres e obrigações ven-
cíveis após doze meses subsequentes à data base das referidas demonstrações 
contábeis, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias, in-
corridos, se aplicável, até a data do balanço. n) Fornecedores: As contas a pagar 
de fornecedores são reconhecidas pelo valor nominal e subsequentemente acres-
cido, quando aplicável, das variações monetárias e correspondentes encargos 
incorridos até as datas dos balanços. o) Dividendos e Juros sobre Capital Próprio:
A proposta de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, quando 
efetuada pela Administração da Companhia, que estiver dentro da parcela equiva-
lente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo circulante, por ser 
considerada uma obrigação legal prevista no estatuto social. A parcela dos dividen-
dos superior ao dividendo mínimo obrigatório, quando declarada pela Administração 
antes do encerramento do exercício contábil a que se referem às demonstrações 
contábeis, ainda não aprovadas pelos acionistas é registrada como dividendo 
adicional proposto, no patrimônio líquido, notas explicativas nº 20. p) Provisões 
para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Reconhecidas quando a Companhia 
e suas controladas têm uma obrigação presente ou não formalizada como resulta-
do de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja neces-
sária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As 
provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liqui-
dar a obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de desconto de acordo com os 
riscos relacionados ao passivo. São atualizadas até as datas dos balanços pelo 
montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas 
na opinião dos assessores jurídicos da Companhia. Os fundamentos e a natureza 
das provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão descritos na nota 
22. q) Apuração do resultado e reconhecimento de receita: O resultado é apu-
rado em conformidade com o regime contábil de competência. A receita de vendas 
é apresentada líquida dos impostos incidentes, descontos e abatimentos concedi-
dos, sendo reconhecida na extensão em que satisfaz uma obrigação de desempe-
nho, quando da transferência do controle dos produtos e quando possa ser medida 
de forma confiável, com base no valor justo da contraprestação recebida, excluin-
do descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. As receitas fi-
nanceiras representam juros e variações monetárias decorrentes de aplicações 
financeiras e de partes relacionadas de transações que geram ativos e passivos 
monetários e outras operações financeiras. São reconhecidas pelo regime de 
competência quando ganhas ou incorridas pela Companhia. r) Imposto de renda 
e contribuição social corrente e diferido: A Companhia calcula o imposto de 
renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), corrente e diferido com base nas alí-
quotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente 
de R$ 240 para imposto de renda e 9% para contribuição social, sobre o lucro lí-
quido auferido. Os saldos são reconhecidos no resultado da Companhia pelo regi-
me de competência. Os valores de imposto de renda e contribuição social diferidos 
são registrados nos balanços pelos montantes líquidos no ativo ou no passivo não 
circulante. s) Novas normas, interpretações e alterações: Aplicáveis às de-
monstrações contábeis a partir de 01/01/2019: IFRS 16 - CPC 06 (R2) - Arren-
damento mercantil: Essa norma substitui a norma anterior de arrendamento 
mercantil, CPC 06 (R1), e interpretações relacionadas, e estabelece os princípios 
para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamen-
tos para ambas as partes de um contrato, ou seja, os clientes (arrendatários) e os 
fornecedores (arrendadores). Os arrendatários são requeridos a reconhecer um 
passivo de arrendamento refletindo futuros pagamentos do arrendamento e um 
“direito de uso de um ativo” para praticamente todos os contratos de arrendamen-
to, com exceção de certos arrendamentos de curto prazo e contratos de ativos de 
baixo valor. Para os arrendadores, o tratamento contábil permanece praticamente 
o mesmo, com a classificação dos arrendamentos como arrendamentos operacio-
nais ou arrendamentos financeiros, e a contabilização desses dois tipos de contra-
tos de arrendamento de forma diferente. ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamentos 
de Tributos sobre o Lucro: A interpretação técnica trata da contabilização dos 
tributos sobre o lucro quando existir incerteza sobre a aceitabilidade de certo trata-
mento tributário. Se a entidade concluir que não é provável que a autoridade fiscal 

aceite o tratamento fiscal incerto, a entidade deve refletir o efeito da incerteza na 
determinação do lucro tributável. A Companhia analisou e concluiu que os trata-
mentos fiscais tomados são de provável aceitação perante as autoridades fiscais; 
consequentemente, a referida interpretação não teve impacto nas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas. 3. Julgamentos, Estimativas e Premissas 
Contábeis Significativas: As demonstrações contábeis requerem o uso de certas 
estimativas contábeis, tais como: seleção de vidas úteis dos bens do imobilizado; 
provisões para créditos de liquidação duvidosa; perdas nos estoques; avaliação do 
valor justo dos ativos biológicos; provisões fiscais, previdenciárias, cíveis e traba-
lhistas. Os resultados reais dos saldos constituídos com a utilização de julgamentos, 
estimativas e premissas contábeis, quando de sua efetiva realização, podem ser 
divergentes. A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração se baseie em estimativas 
para registro de certas transações e informações sobre dados das suas demons-
trações contábeis. Os resultados finais dessas transações e informações, quando 
de sua efetiva realização em exercícios subsequentes, podem diferir dessas esti-
mativas. As revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no 
exercício em que as estimativas são revisadas e nos exercícios futuros afetados. 
As principais estimativas aplicadas estão descritas nas notas explicativas, sendo 
elas: a) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - nota explicativa 8. b) Estoques
- nota explicativa 10. c) Ativos biológicos - nota explicativa 11. d) Imobilizado - nota 
explicativa 16. e) Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais - nota explicati-
va 22. f) Realização dos prejuízos fiscais e diferenças temporárias - nota explicativa 
23. 4. Demonstrações Contábeis Consolidadas: As demonstrações contábeis 
consolidadas foram elaboradas de acordo com os princípios de consolidação pre-
vistos na Lei das Sociedades por Ações e segundo os critérios estabelecidos no 
CPC 36 (R3) e CPC 21 (R1), abrangendo as informações anuais das investidas, 
cujos exercícios sociais são coincidentes em relação ao da controladora.

Participação total no 
capital subscrito e 

integralizado
Controladas Atividade 2019 2018
Operacionais

WLM
Holding não financeira / Comércio
  Máquinas e Veículos 82,90 82,90

Fartura Bovinocultura de corte 99,37* 99,35*
Itapura Pecuária leiteira e de corte / Cafeicultura 100,00* 100,00*
São Sebastião Bovinocultura de corte 100,00* 100,00*
Descontinuada
Superágua Envasamento de águas minerais 100,00 100,00
* Considerando participação indireta
Processo de consolidação: O processo de consolidação das contas patrimoniais 
e de resultado corresponde à soma horizontal dos saldos das contas do ativo, do 
passivo, das receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementado com 
as seguintes eliminações: a) das participações no capital, reservas e resultados 
acumulados, cabendo ressaltar que não existem participações recíprocas; b) dos
saldos de contas correntes e outras contas integrantes do ativo e/ou passivo man-
tidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais foram consolidados; e c) dos
efeitos decorrentes das transações significativas realizadas entre essas empresas. 
5. Operações Descontinuadas: De acordo com o pronunciamento contábil CPC 
31, a Companhia está apresentando em linha separada na demonstração do 
resultado do exercício, o resultado das operações descontinuadas relativas a em-
presa: • Superágua Empresa de Águas Minerais S.A.: Explorava as atividades 
de envase e comercialização de águas minerais das marcas Caxambu, Lambari, 
Araxá e Cambuquira, e encerrou suas atividades em junho de 2005, estando a sua 
extinção sujeita ao encerramento de todas as demandas e questões de natureza 
fiscal e judicial. O resultado negativo das operações descontinuadas em 2019 foi de 
R$ 58 e em 2018, de R$ 198, atribuído totalmente à WLM. Existem contingências 
referentes a esta operação descontinuada, conforme divulgado na nota explicativa 
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22. 6. Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins do caixa e equivalentes de caixa, 
os saldos estão representados por caixa em poder da Companhia, depósitos ban-
cários e fundos de investimentos.

Controladora Consolidado
Descrição 2019 2018 2019 2018
Caixa e bancos 218 208 591 11.504

218 208 591 11.504
Moeda Nacional
CDB (CDI 100%) 10 10

10 10
Fundos de Investimentos (CDI) 5.454 457 17.972 8.253

5.454 457 17.972 8.253
Total de caixa e equivalentes de caixa 5.672 665 18.573 19.767
Os equivalentes de caixa em moeda nacional possuem liquidez imediata, sem 
perda dos juros transcorridos quando dos resgates. A exposição da Companhia 
a riscos de taxas de juros para ativos e passivos financeiros são divulgadas na 
nota explicativa 33.
7. Aplicações Financeiras Controladora Consolidado
Descrição 2019 2018 2019 2018
Moeda Nacional
Fundos de Investimentos 25.037 24.925 56.720 44.881

25.037 24.925 56.720 44.881
Total de aplicações financeiras 25.037 24.925 56.720 44.881
As aplicações financeiras, em sua totalidade, estão avaliadas ao custo amortizado. 
A Companhia não possui interesse em negociar os fundos de investimentos. A ex-
posição da Companhia a riscos de taxas de juros para ativos e passivos financeiros 
são divulgadas na nota 33. 8. Contas a Receber de Clientes - Consolidado: O
quadro abaixo demonstra os valores de Contas a Receber Consolidado:

Consolidado
2019 2018

Sajuthá 263 178
WLM 37.422 54.317
Fartura 165 93
Itapura 139 249
São Sebastião 1.061
(–) Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa (1.138) (755)
Total 36.851 55.143

Consolidado
2019 2018

A vencer 29.210 46.068
Vencidos:
Até 30 dias 3.582 6.255
De 31 a 60 dias 557 501
De 61 a 90 dias 753 293
De 91 a 180 dias 2.749 2.026
Mais de 180 dias 1.138 755
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (1.138) (755)
Total 36.851 55.143
A Companhia realiza análise qualitativa dos principais clientes e quantitativa da 
carteira de títulos a receber para determinar se há necessidade de provisão para 
perda futuras em seus créditos a receber. Movimentação da perda estimada para 
créditos de liquidação duvidosa:

Consolidado
Controladas 2019
Saldo inicial 755
Adições 483
Reversões (100)
Saldo final 1.138
Uso de estimativas: a provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída 
em bases consideradas suficientes para fazer face às eventuais perdas na realiza-
ção dos créditos do Contas a receber de clientes e se baseia em títulos que estão 
vencidos há mais de 180 dias e na expectativa de perdas esperadas calculadas 
com base em histórico da Companhia.
9. Cotas de Consórcio - Consolidado Consolidado
Controladas 2019 2018
WLM 19.952 31.657
Total 19.952 31.657
Circulante 13.402 10.068
Não Circulante 6.550 21.589
O saldo refere-se a cotas de Consórcio Nacional Scania adquiridas, substancial-
mente, com o objetivo de alavancar as vendas de caminhões, ônibus, motores e 
semirreboques. A redução no ano de 2019 é proveniente de maior volume de nego-
ciação com os clientes. Ao fazer o estudo de implantação do CPC 48 - Instrumentos 
financeiros, a WLM avaliou a possibilidade de mensurar as cotas de consórcio como 
instrumentos financeiros. Porém, apesar de apresentar características de ativo 
financeiro, as cotas são mantidas para venda futura aos clientes das concessioná-
rias e exclusivamente para adquirirem veículos da marca Scania em qualquer de 
uma das concessionárias. Não há intenção de obtenção de receita financeira seja 
na aquisição ou na venda futura. A WLM avaliou a liquidez das cotas e classificou 
como não circulante o montante de R$ 6.550 em 31/12/2019, com base no histórico 
de realização da Companhia.
10. Estoques - Consolidado Consolidado

2019 2018
Veículos e peças 53.601 25.810
Soja 30 962
Material de consumo 4.445 3.647
Estoque em formação (café, milho, silagem e soja) 4.195 3.086
Adiantamento a fornecedores 18.067 22.457
Total 80.338 55.962

Consolidado
Saldo apresentado em 31/12/2017 27.570
Entrada por compra 631.367
Apropriação de custos 6.467
Ajuste a valor realizável (34)
(-) Baixa por utilização (8.744)
(-) Custo do produto vendido (623.041)
Ajuste de inventário (79)
Adiantamento a fornecedor 22.457
Saldo apresentado em 31/12/2018 55.962
Entrada por compra 939.743
Apropriação de custos 8.227
(-) Baixa por utilização (11.242)
(-) Custo do produto vendido (907.961)
Baixa/adiantamento a fornecedores (4.390)
Saldo em 31/12/2019 80.338
Os estoques de café e soja referem-se a produtos agrícolas mensurados ao valor 
justo, menos a despesa de venda, no momento da colheita, de acordo com o pro-
nunciamento técnico CPC 16 (R1) - Estoques. Uso de estimativa: a Companhia 
realiza análise do valor realizável dos seus estoques através da comparação de 
seus saldos contábeis e valor de mercado. Quando este é inferior ao valor contábil, 
a Companhia constitui provisão para ajuste realizável reconhecido no resultado no 
período em que ocorrer.
11. Ativos Biológicos - Consolidado Consolidado

2019 2018

Circulante
Quanti-

dade Valor
Quanti-

dade Valor
Consumíveis Maduros
Demonstrados pelo valor justo:
Bezerras e bezerros (8 a 12 meses) 2.582 3.076 197 203
Novilhas e novilhos 545 985 3.386 3.796
Vacas 177 414 117 212
Bois 56 155 464 985
Subtotal 3.360 4.630 4.164 5.196
Consumíveis Imaturos
Demonstrados pelo custo de produção:
Rebanho em formação – 4.820 – 4.659
Bezerras e bezerros (0 a 7 meses) 3.188 2.359 1.961 1.498
Subtotal 3.188 7.179 1.961 6.157
Total do circulante 6.548 11.809 6.125 11.353

Consolidado
2019 2018

Não circulante
Quanti-

dade Valor
Quanti-

dade Valor
Consumíveis Maduros
Touros e tourinhos 541 1.566 732 1.558
Vacas 9.760 20.403 10.266 16.510
Rebanho bovino 10.301 21.969 10.998 18.068
Rebanho equino 198 37 212 41
Total do não circulante 10.499 22.006 11.210 18.109
Total dos ativos biológicos 17.047 33.815 17.335 29.462
O saldo dos ativos biológicos da Companhia, demonstrado pelo valor justo, consi-
dera o custo de produção e o diferencial do valor de mercado, líquido dos custos 
necessários para colocação em condição de uso ou venda. Os ativos avaliados 
pelo custo de produção referem-se ao rebanho em formação e aos bezerros e 
bezerras de 0 a 7 meses, mantidos ao pé até a desmama. É considerado rebanho 
em formação os custos alocados às matrizes no período de gestação. Com relação 
ao custo de produção do rebanho, a Companhia entende que os estoques estão, 
substancialmente, próximos ao valor justo.
Circulante Consolidado
Saldo apresentado em 31/12/2018 11.353
Transferência do não circulante 2.753
Apropriação de custos 6.574
Baixa por vendas (9.340)
Baixa por mortes (327)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 563
Outras saídas/ajustes/reclassificações 107
Compras 126
Saldo em 31/12/2019 11.809
Não circulante Consolidado
Saldo apresentado em 31/12/2018 18.109
Transferência para o circulante (2.753)
Baixa por mortes (862)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 7.580
Depreciação (13)
Outras saídas/ajustes/reclassificações (55)
Saldo em 31/12/2019 22.006

Em 31/12/2019, os animais mantidos para venda eram compostos de 3.360 
(31/12/2018 - 4.164) cabeças de gado e estão classificados no ativo circulante.
Contrato Agrário de Parceria Pecuária

2019 2018
Circulante Quantidade Valor Quantidade Valor
Vacas 700 980 748 1.047
Total 700 980 748 1.047
Em 28/09/2018, a controlada Fartura agropecuária S.A. celebrou o contrato de 
parceria pecuária com o objetivo de aumentar seu rebanho bovino. A Companhia 
ficou responsável pelo manejo e criação dos animais em sua propriedade, dividindo 
com o parceiro todos os gastos incorridos na formação dos animais e os bezerros 
e bezerras nascidas. Em julho de 2019 foram reconhecidos no rebanho da contro-
lada 137 bezerras e 135 bezerros referente a parcela da Fartura nos resultados do 
contrato de parceria e mais 87 bezerras e 51 bezerros foram comprados a preço 
de mercado junto ao parceiro. O segundo ciclo foi iniciado em de agosto de 2019. 
Premissas para o reconhecimento do valor justo dos ativos biológicos: Com 
base no CPC 29 (IAS 41) - Ativo Biológico, a Companhia reconhece seus ativos 
biológicos a valor justo menos despesa de venda, seguindo as premissas em sua 
apuração (i) A Companhia determinou que a abordagem de mercado é a técnica 
de avaliação mais apropriada para o cálculo do valor justo para os ativos biológicos 
consumíveis maduros e a abordagem de custo para os imaturos, conforme CPC 
46. (ii) Especificamente quanto a divulgação, a Companhia aplica os requerimentos 
de hierarquização previstos no CPC 46, utilizado a hierarquia no nível 1. (iii) Os
valores justos dos ativos biológicos são obtidos através de pesquisas de preço em 
mercados específicos de cada área. No caso do rebanho bovino, são considerados 
dados como idade, raça e qualidades genéticas similares, divulgados por empre-
sas especializadas, além dos preços praticados pela Companhia em vendas para 
terceiros. (iv) A apuração da exaustão dos ativos biológicos é realizada com base 
no valor justo no período. Os eventuais ajustes ocorridos da nova avaliação a valor 
justo deverão ser lançados contra a conta “Ajuste líquido ao valor justo de ativos 
biológicos”. (v) A Companhia definiu por efetuar a avaliação do valor justo de seus 
ativos biológicos mensalmente, sob o entendimento de que este intervalo é acei-
tável para que não tenha defasagem do saldo de valor justo dos ativos biológicos 
registrado em suas demonstrações contábeis. Em 31/12/2019 e 2018, a Companhia 
não possuía quaisquer tipos de ativos biológicos com titularidade restrita ou dados 
como garantia de exigibilidades, bem como não existiam quaisquer outros riscos 

(financeiros e compromissos) que impactassem os ativos biológicos da Companhia.
12. Impostos a Recuperar e Créditos Tributários Consolidado
Descrição 2019 2018
IRRF sobre aplicações financeiras 490 494
IRRF sobre mútuo 44 20
IRRF sobre juros de capital próprio 984 1.162
Imposto de renda – 2.732
Contribuição social 483 446
ICMS a recuperar 3.788 1.322
INSS a recuperar 468 –
Pis e Cofins - êxito judicial – 2.086
Pis e Cofins 83 –
Outros 848 561
Total 7.188 8.823
Circulante 7.079 8.714
Não circulante 109 109
13. Contas a Receber e a Pagar de Partes Relacionadas: Os saldos das tran-
sações da Companhia e suas controladas e outras partes relacionadas em 31 de 
dezembro estão sumariados a seguir:

Consolidado
Ativo não Circulante Passivo circulante

Empresas 2019 2018 2019 2018
Metalplus (*) 302 302 234 330
Plenogás (*) – – 1.000 1.118
Total 302 302 1.234 1.448
(*) Coligadas não consolidadas.
A Companhia efetua rateio do custo com a infraestrutura utilizada pela WLM,
considerando reembolsos de despesas com pessoal, aluguel, energia elétrica, 
condomínio, impostos e taxas no valor R$ 651 (2018 - R$ 683). As principais 
transações financeiras realizadas entre as empresas controladas e coligadas 
referem-se a mútuos, os quais são atualizados pela variação da taxa SELIC e não 
possuem prazo de vencimento determinado. No ano de 2019 a Fartura adquiriu 
da Quinta Roda quotas de consórcio contempladas para aquisição de máquinas e 
equipamentos a serem utilizados na produção no valor de R$ 96. Adicionalmente, 
as transações comerciais entre a WLM e as Fartura e Itapura, referem-se à locação 
de propriedades para investimento, conforme descrito na nota 16.

14. Investimentos 2019
Patrimônio Lucro líquido Participação Equivalência Total de investimentos

Empresa Líquido do exercício direta (%) patrimonial Controladora Consolidado
WLM Paticipações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. 370.335 49.787 82,90 41.272 348.275
Outros 1 733
Total 41.272 348.276 733

2018
Patrimônio Prejuízo líquido Participação Equivalência Total de investimentos

Empresa Líquido do exercício direta (%) patrimonial Controladora Consolidado
WLM Paticipações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. 372.059 16.076 82,90 13.326 321.758
Outros 1 853
Total 13.326 321.759 853
15. Propriedades para Investimentos

Descrição das propriedades para investimento Arrendatária/Locatário Arrendante/Locador
Parte rela-
cionada

Prazo do
contrato

Valor do
aluguel

Controladora
18º pavimento do condomínio do edifício Praia do Flamengo 
200, edificação comercial situada na Praia do Flamengo, nº 
200, bairro do Flamengo, no município do Rio de Janeiro.

Transportadora
Associada

de Gás S.A. - TAG
Sajuthá-Rio Participações S.A. Não

5 anos, com 
vencimento em 

30/11/2021
R$ 97.848,00 

mensais

Área correspondente a 31,74% da área total do 19º pavimento 
do condomínio do edifício Praia do Flamengo 200, edificação 
comercial situada na Praia do Flamengo, nº 200, bairro do 
Flamengo, no município do Rio de Janeiro.

WLM Participações e
Comércio de Máquinas e 

Veículos S.A.
Sajuthá-Rio Participações S.A. Sim

3 anos, com 
vencimento em 

01/08/2023
R$ 31.054,00 

mensais

Área correspondente a 39,68% da área total do 19° pavimento 
do condomínio do edifício Praia do Flamengo 200, edificação 
comercial situada na Praia do Flamengo, nº 200, bairro do 
Flamengo, no município do Rio de Janeiro.

Nova Transportadora do 
Sudeste S/A - NTS Sajuthá-Rio Participações S.A. Não

3 anos, com 
vencimento em 

03/06/2023
R$ 38.900,00 

mensais

20º pavimento do condomínio do edifício Praia do Flamengo 
200, edificação comercial situada na Praia do Flamengo, nº 
200, bairro do Flamengo, no município do Rio de Janeiro.

Transportadora
Associada

de Gás S.A. - TAG

Sajuthá-Rio Participações S.A. 
CNPJ nº 30.458.020/0001-71 

Praia do Flamengo nº 200,
19º andar (Parte) Flamengo -

Rio de Janeiro - RJ

Não
5 anos, com 

vencimento em 
30/11/2021

R$ 97.848,00 
mensais

Controlada
Imóvel rural, localizado na Estrada Municipal JGR 365, 
município de Jaguariúna, na Comarca de Pedreira, Estado 
de São Paulo, com área de 136,68 ha.

Itapura
Agropecuária Ltda.

WLM Participações e Comércio 
de Máquinas e Veículos S.A. Sim

5 anos, com 
vencimento

em 31/03/2022

R$ 26,00 
mensais por 

hectare
Imóvel rural, localizado no município de Santana do Ara-
guaia (PA) com área total de 7.471,54 ha.

Fartura
Agropecuária S.A.

WLM Participações e Comércio 
de Máquinas e Veículos S.A. Sim

5 anos, com 
vencimento

em 05/05/2024
R$ 75.000,00 

mensais

Imóvel rural, localizado no município de Santa Teresinha 
(MT) com área total de 2.053,59 ha.

Agropecuária
São Sebastião do

Araguaia Ltda.

WLM Participações e Comércio 
de Máquinas e Veículos S.A. Sim

5 anos, com 
vencimento

em 05/01/2023
R$ 54.035,00 

trimestrais

A Companhia apresenta o saldo de R$ 18.023 (31/12/2018 - R$ 18.329) corresponde a integralidade de 2 (dois) imóveis e parte de um terceiro imóvel, cuja natureza 
dessas propriedades é de locação a terceiros e a WLM. No consolidado os valores referentes à propriedade para investimento que se totalizam em R$ 15.910 (2018 - 
R$ 15.386) que estão arrendados e ocupados por uma controlada não se qualifica como propriedade para investimentos nas demonstrações contábeis consolidadas, 
porque a propriedade está ocupada pelo proprietário sob a perspectiva do grupo, conforme o item 15 do CPC 28 (Propriedade para Investimento),
16. Imobilizado Controladora

Taxa anual de depreciação Saldo em 2018 Adições Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2019
Equipamentos e acessórios 5% a 33% 8 17 (4) 21
Construções e edificações 10% 1.964 (31) (30) 1.903
Total 1.972 17 (31) (34) 1.924

Controladora
Taxa anual de depreciação Saldo em 2017 Adições Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2018

Equipamentos e acessórios 5% a 33% 7 3 (2) 8
Veículos 10% a 20% 183 (183)
Construções e edificações 10% 2.000 (36) 1.964
Total 2.190 3 (183) (38) 1.972

Consolidado
Taxa anual de depreciação Saldo em 2018 Adições Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2019

Terrenos 207.095 88 (14) 207.169
Edificações e instalações 2% a 4% 43.523 14 (839) 204 (1.205) 41.697
Equipamentos e acessórios 5% a 33% 8.552 943 (42) 1 (1.239) 8.215
Veículos 10% a 20% 2.597 2.786 (507) (190) 4.686
Móveis e utensílios 10% 1.716 674 (13) (504) 1.873
Pastagens 5% 8.856 (581) 4.806 (679) 12.402
Bens e benfeitorias em propriedade
  de terceiros 10% 888 130 (177) 841
Correção e preparo de solo 20% 2.833 447 (696) 2.584
Outros 4% a 10% 708 440 (602) 38 (186) 398
Subtotal Imobilizado 276.768 4.945 (2.598) 5.626 (4.876) 279.865
Imobilizado em andamento 2.514 7.002 (5.657) 3.859
Total Imobilizado 279.282 11.947 (2.598) (31) (4.876) 283.724

Consolidado
Taxa anual de depreciação Saldo em 2017 Adições Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2018

Terrenos 207.067 28 207.095
Edificações e instalações 2% a 4% 44.682 14 (34) 109 (1.248) 43.523
Equipamentos e acessórios 5% a 33% 8.786 1.142 (240) (1.136) 8.552
Veículos 10% a 20% 2.492 1.259 (1.128) 145 (171) 2.597
Móveis e utensílios 10% 1.841 351 (116) (360) 1.716
Pastagens 5% 9.747 (1.086) 632 (437) 8.856
Bens e benfeitorias em propriedade
  de terceiros 10% 1.062 2 (176) 888
Correção e preparo de solo 20% 1.985 10 1.283 (445) 2.833
Outros 4% a 10% 748 47 (87) 708
Subtotal Imobilizado 278.410 2.853 (2.604) 2.169 (4.060) 276.768
Imobilizado em andamento 1.272 3.518 (107) (2.169) 2.514
Total Imobilizado 279.682 6.371 (2.711) (4.060) 279.282

O valor de R$ 7.002 em obras em andamento refere-se, principalmente, a investi-
mentos na reforma de 1.000 ha de pastagens e 385 ha de soja, além da abertura 
de mais 135ha de soja. Com relação aos imóveis rurais, vale destacar: Fazenda 
São João localizada no estado do Pará: ocorrência de incêndio originário de fa-
zendas vizinhas atingindo a vegetação nativa de reserva legal da Fazenda São 
João de propriedade da Fartura Agropecuária S.A. A identificação, via satélite, de 
área queimada gerou notificação de embargo, pelo IBAMA, na reserva legal, no 
total de 2.480,402 hectares de área de vegetação nativa queimada. O embargo é 
de natureza cautelar para permitir a recuperação natural da área embargada. Não 
há auto de infração ou aplicação de penalidade pelo IBAMA decorrente deste fato. 
Fazenda São Sebastião localizada no estado do Mato Grosso: a Agropecuária São 
Sebastião do Araguaia Ltda., no ano de 2008, ajuizou ação de reintegração de posse 
contra esbulhadores da área de terras denominada “Gleba Pelissioli” integrante da 
Fazenda São Sebastião. A área invadida tem aproximadamente 7.557,19 hectares 
e permanece ilicitamente ocupada por esbulhadores. Na área em litígio existe, 
também, desmatamento ilegal praticado pelos esbulhadores. Em perícia técnica 
realizada por determinação do Juiz da Vara Especializada de Direito Agrário de 
Cuiabá-MT, onde tramita o processo de reintegração de posse, constatou que a 

área desmatada ilegalmente pelos esbulhadores corresponde a 2.665,2 hectares. 
Foram apresentadas alegações finais pelas partes. O Ministério Público opinou 
favoravelmente à procedência do pedido de reintegração de posse da Agropecuária 
São Sebastião do Araguaia Ltda. Aguardando a sentença. Em 30/04/2019 foi pro-
latada sentença julgando totalmente procedente a ação de reintegração de posse, 
sendo posteriormente requerida a execução provisória da sentença para reintegrar 
a Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. na posse da área esbulhada, 
ainda pendente de decisão judicial. Aguardando a interposição de eventual recurso 
pelos réus (esbulhadores) para apresentação de contrarrazões. A Companhia não 
estima perdas no seu ativo imobilizado ou contingências prováveis em decorrência 
das situações acima mencionadas. Redução ao valor recuperável de ativos 
(impairment): A Companhia avalia periodicamente os bens do imobilizado com a 
finalidade de identificar evidências que levem a perdas de valores não recuperáveis 
desses ativos, ou ainda, quando eventos ou alterações significativas indicarem que 
o valor contábil pode não ser recuperável. Se identificável que o valor contábil do 
ativo excede o valor recuperável, esta perda é reconhecida no resultado do período. 
A Companhia avaliou os montantes registrados e não identificou indicadores que 
pudessem reduzir o valor recuperável do seu ativo em 31/12/2019.

17. Intangível - Consolidado Consolidado
Taxa anual de depreciação Saldo em 2018 Adições Baixa Transferência Amortização Saldo em 2019

Marcas e patentes 7 7
Direito de uso de Software 10% 62 30 (25) 67
Fundo de comércio 8.920 8.920
Total 8.989 30 (25) 8.994

Consolidado
Taxa anual de depreciação Saldo em 2017 Adições Baixa Transferência Amortização Saldo em 2018

Marcas e patentes 7 7
Direito de uso de Software 10% 89 (27) 62
Fundo de comércio 8.920 8.920
Total 9.016 (27) 8.989

Desde 2006, através da Itaipu Norte, a WLM vem explorando a concessão da 
marca Scania, nos Estados do Pará e Amapá. O fundo de comércio no valor de 
R$ 8.920 mil refere-se ao valor da “bandeira” adquirida pela WLM quando da 
aquisição dessa concessão, mas que não é amortizado em virtude de não pos-
suir vida útil definida. Redução ao valor recuperável de ativos (impairment):
A Companhia avalia periodicamente os bens do intangível com a finalidade de 
identificar evidências que levem a perdas de valores não recuperáveis de seu 
ativo, ou ainda, quando eventos ou alterações significativas indicarem que o 
valor contábil pode não ser recuperável. Se identificável que o valor contábil 

do ativo excede ao valor recuperável, esta perda é reconhecida no resultado 
do período. A Companhia avaliou os montantes registrados no exercício de 
2019 e não identificou indicadores que pudessem reduzir o valor recuperável 
do seu ativo intangível.
18. Contas a Pagar Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Fornecedores 27 75 7.635 35.641
Total 27 75 7.635 35.641
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Os valores de fornecedores estão representados, basicamente, por valores a 
pagar a Scania Latin America.
19. Empréstimos e Financiamentos Consolidado

Indexa-
dor

Taxa média anu-
al de juros (%) 2019 2018

Bancos 6
Aplicados no Capital de giro Pré 5,55 a 8,99% 9.998 7.350
Aplicados no Imobilizado - FINAME Pré 8,5% 863 1.112
Total 10.861 8.468
Circulante 4.612 7.545
Não circulante 6.249 923
Seguem as movimentações ocorridas no exercício: 2019
Saldo em 31/12/2018 8.468
Novos empréstimos e financiamentos obtidos 10.231
Encargos de dívidas - juros 571
Pagamento do principal (*) (7.719)
Pagamento dos juros (*) (690)
Saldo em 31/12/2019 10.861
Circulante 4.612
Não circulante 6.249
(*) Liquidação das linhas de crédito do Funcafé, Safra e Basa obtidas no ano de 
2018 e parcela do Itaú referente ao crédito obtido em 2019.
Aplicados no Capital de Giro: Recursos destinados a financiar integralmente as ati-
vidades relacionadas ao agronegócio, assim entendidas as atividades relacionadas 
com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos 
ou insumos agropecuários utilizados na atividade agropecuária. São garantidos 
por aval da WLM, e, em algumas pelo penhor da safra. A periodicidade das suas 
amortizações pode ser mensal ou anual, com a última parcela a vencer em junho 
de 2021. Finame - BNDES: Linha de financiamento destinada a modernização 
de frotas de micro e pequenas empresas do Banco Nacional do Desenvolvimento 
(BNDES). São garantidos por alienação fiduciária dos bens financiados por aval da 
WLM. As amortizações são realizadas em base mensal, após o período de carência, 
e se darão entre os períodos de 15/03/2018 a 17/04/2023. A Companhia e suas 
controladas têm como prática contábil alocar o pagamento de juros na atividade 
de financiamento na demonstração do fluxo de caixa. A exposição da Companhia 
ao risco de liquidez é divulgada na nota explicativa 34. Não há covenants atrelados 
aos empréstimos. 20. Dividendos a Pagar: Conforme estabelece o art. 202 da 
Lei nº 6.404/76 e o art. 31 do seu Estatuto Social, a Companhia provisionou, neste 
exercício, a título de dividendo mínimo obrigatório, o valor de R$ 2.030, conforme 
detalhado na nota 24. O saldo da conta dividendos a pagar está assim representado:

Consolidado
2019 2018

Dividendo obrigatório sobre o resultado do exercício 4.130 1.454
Dividendo a pagar de exercícios anteriores 278 101
Total 4.408 1.555
21. Outras Obrigações Consolidado

2019 2018
SHV Gás Brasil Participações Ltda 462 462
Cotas de consórcio 334 1.164
Provisão para honorários de êxitos 1.914 1.757
Provisões administrativas 100 60
Créditos de clientes 4.147 6.400
Outros 459 511
Total 7.416 10.354
Circulante 5.468 8.373
Não circulante 1.948 1.981
SHV Gás Brasil Participações Ltda.: A Companhia e a WLM respondem, soli-
dariamente, perante a Supergasbras Energia Ltda. (atual denominação social da 
SHV Gás Brasil Participações Ltda.), a processos fiscais no montante de R$ 462, 
documentados no anexo 9 - do contrato de venda de ações da Supergasbras 
Distribuidora de Gás S.A., datado de 07/07/2004. Cotas de consórcio: Cotas de 
Cotas de consórcio adquiridas para venda de bens e/ou aquisição de máquinas 
e equipamentos, e que já foram contempladas e parceladas. Provisões para 
honorários de êxito: Referem-se a valores a pagar de honorários advocatícios 
sobre êxito de causas judiciais. Provisões administrativas: Referem-se a valores 
a pagar de processos judiciais em fase de execução. Provisões para perdas em 
investimentos: Referem-se a provisão para perdas na Superágua. Créditos de 
clientes: Os saldos de créditos de clientes referem-se a parcela de entrada para 
aquisição de caminhões realizadas pelos clientes enquanto o financiamento do bem 
está em fase de aprovação pelo FINAME. Outros: Corresponde, principalmente, 
a contratos de seguros a pagar. 22. Provisões para Riscos Trabalhistas, Cíveis 
e Fiscais: As controladas são partes em diversos processos oriundos do curso 
normal dos seus negócios, para os quais foram constituídas provisões baseadas 
na estimativa de seus consultores jurídicos. As principais informações desses 
processos, estão assim representadas:

Consolidado
2019 2018

Trabalhistas 153 30
Cíveis 3
Total 156 30
a) Natureza das contingências: As controladas são partes envolvidas em pro-
cessos cíveis, trabalhistas e tributários, e está discutindo essas questões tanto na 
esfera administrativa como na judicial. As respectivas provisões para riscos foram 
constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os 
processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada como 
provável. A Administração acredita que a resolução destas questões não produzirá 
efeito significativamente diferente do montante provisionado. b) Perdas possíveis, 
não provisionadas no balanço: Os valores decorrentes de causas administrativas, 
ambientais, trabalhistas, cíveis e de execução fiscal, no montante de R$ 66.310 
(2018 - R$ 49.089), cuja avaliação dos assessores jurídicos aponta para uma proba-
bilidade de perda possível, não foram registradas nestas demonstrações contábeis.

Consolidado
2019 2018

Tributárias 38.371 33.738
Trabalhistas 420 526
Cíveis 11.045 10.925
Ambientais 16.474 3.900
Total 66.310 49.089
Dentre as causas de maior relevância destacamos: I - Tributárias: Três processos 
administrativos instaurados pelo Estado de Minas Gerais contra a Superágua Em-
presas de Águas Minerais S.A. (descontinuada) para apuração de supostos débitos 
pelo não pagamento de compensações financeiras decorrentes da exploração de 
recursos minerais (águas minerais), com montantes estimados em R$ 426, R$ 512 
e R$ 2.800, perfazendo o total de R$ 3.738; Três processos administrativos fiscais 
instaurados pelo Estado do Pará contra a WLM Participações e Comércio de 
Máquinas e Veículos S.A. (sucessora por incorporação da Itaipu Norte Comércio 
de Máquinas e Veículos Ltda.), de apuração de débitos de ICMS, sendo dois por 
deixar de estornar crédito do imposto em decorrência de entrada de mercadoria em 
seu estabelecimento e um por deixar de recolher antecipação especial de ICMS 
relativo a operação interestadual de mercadoria, no valor total de R$ 9.852. Em 
2019, houve o ingresso de duas ações de execução fiscal ajuizadas pelo Estado 
do Rio de Janeiro. Em uma ação, a Companhia sustenta a ilegalidade de auto 
de infração com relação a operações realizadas pela Superágua Distribuidora de 
Bebidas Ltda. (incorporada pela WLM), de compras de mercadorias de produção 
do estabelecimento industrial da Superágua Empresa de Águas Minerais S.A. (com 
operações descontinuadas), localizado em Caxambu-MG, que resultaram em perda 
de arrecadação de ICMS, segundo alega o Estado do Rio de Janeiro, no montante 
estimado de R$ 11.763. Em outra, a Superágua Empresa de Águas Minerais S.A. 
(com operações descontinuadas) sustenta a ilegalidade de auto de infração pela não 
inclusão do frete na base de cálculo do ICMS-Substituição Tributária, no montante 
estimado de R$ 5.963. Em ambos os casos as ações têm por origem operações 
comerciais de exploração de águas minerais (descontinuadas) que resultaram em 
autos de infração; Dois processos administrativos no CARF (Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais), tendo como recorrente a WLM Participações e Comércio de 
Máquinas e Veículos S.A., referente à compensações não homologadas - utiliza-
ção de Saldo Negativo de Imposto Sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ 
nº 41298.10996.290307.1.7.02-2114, no valor total de R$ 4.992. II - Cíveis: Ação 
de indenização de danos diretos e lucros cessantes ajuizada por Cliente contra 
a Scania Latin América Ltda. e a WLM Participações e Comércio de Máquinas e 
Veículos S.A. (sucessora por incorporação da Itaipu Máquinas e Veículos Ltda.), 
decorrente de supostos defeitos de fabricação em 05 (cinco) chassis de ônibus, 
no montante estimado na petição inicial de R$ 1.604. Conforme sentença de 
09/03/2018, o novo valor estimado passou a totalizar o montante R$ 7.689, no que 
se refere a parte da WLM na condenação. III - Ambientais: Os processos ambientais 
referem-se a 6 (seis) Ações Civis Públicas, sendo 5 (cinco) movidas pelo Ministério 
Público Federal e uma pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, em face 
da Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. (Fazenda São Sebastião) por 
suposto desmate ilegal no ano de 2016, identificado pelo PRODES por meio do 
projeto Amazônia Protege. Todas as ações têm por objeto a mesma área de terras 
denominada no local como “Gleba Pelissioli”, situada em parte da Fazenda São 
Sebastião de propriedade da Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. As 
áreas apontadas nas ações civis públicas com desmate ilegal constituem objeto 
de uma ação de reintegração de posse (processo nº 28299-03.2008.8.11.0041, 
2ª Vara Cível especializada em direito agrário de Cuiabá-MT), ajuizada pela Agro-
pecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. contra invasores (esbulhadores) com 
sentença procedente determinando a reintegração de posse, aguardando eventual 
recurso de apelação pelos invasores/esbulhadores. Com relação a essas ações 
civis públicas (causas ambientais) a Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. 
detém prova de que o desmatamento ilegal apontado nas ações foi perpetrado por 
invasores/esbulhadores. Apesar da prova de que a Agropecuária São Sebastião do 
Araguaia Ltda. não realizou ou concorreu de alguma forma para o desmate ilegal, 
classificamos a probabilidade de perda como “possível”, por entender prematuro 
qualquer outro prognóstico. Isto por que os processos ainda estão na fase inicial, 
apenas com a apresentação das nossas contestações e/ou ainda aguardando 
citação de outros réus nas ações. Ainda não houve a apreciação do magistrado ou 
de manifestação do Ministério Público Federal ou Estadual, sobre as nossas provas, 
que podem ser impugnadas pelo Ministério Público Federal com pedido de novas 
provas, inclusive periciais. Em suma, a Administração da WLM, suportada por seus 
assessores jurídicos, entende que o prognóstico mais adequado, no momento, é 
de “possível perda”, de forma que depois de saneados os processos, ou seja, de 
apreciadas as provas pelo Juiz e da manifestação do MPF e Estadual será viável 
proceder uma revisão do prognóstico dos processos. Valor total das Ações Civis 
Públicas envolvendo a Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda.: R$ 16.335. 
Uso de estimativas: a Companhia e suas controladas registrou provisões, as quais 
envolvem julgamento por parte da Administração, para riscos fiscais, trabalhistas 
e cíveis que, como resultado de um acontecimento passado é provável que uma 
saída de recursos envolvendo benefícios econômicos seja necessária para liquidar 
a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obriga-
ção está sujeita a várias reivindicações legais, cíveis e processos trabalhistas, que 
advêm do curso normal das atividades de negócios. O julgamento da Companhia e 
suas controladas é baseado na opinião de seus consultores jurídicos. As provisões 
são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações circunstanciais tais como 
prazo de prescrição aplicável, conclusões e inscrições fiscais ou exposições iden-
tificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A Administração 
monitora a evolução dos riscos dos processos administrativos e judiciais, através 
de Assessoria Jurídica interna e de Assessores Jurídicos externos especializados. 
23. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos: Os 
valores do imposto de renda e da contribuição social diferidos são provenientes 
de diferenças temporárias ocasionadas pela reserva de reavaliação e pelo reflexo 
dos ajustes patrimoniais decorrentes da adoção dos pronunciamentos contábeis. 

Os valores apresentados são revisados anualmente.
Consolidado
2019 2018

Imposto de renda 26.731 29.582
Contribuição social 12.744 14.666
Total 39.475 44.248

Consolidado
2019 2018

Reavaliação de ativos 111.872 113.143
Custo atribuído a realizar 51.393 51.738

163.265 164.881
Tributos diferidos passivos - 34% (55.510) (56.060)
Constituição de tributos diferidos ativos limitados a 30%
  do passivo 16.035 11.812
Saldo de tributos diferidos líquido (39.475) (44.248)
As Controladas diretas e indiretas possuem prejuízos fiscais e bases negativas de 
contribuição social, cujos créditos tributários não foram registrados contabilmente 
por não haver a previsão de geração de lucros tributáveis, assim distribuídos:

2019
Consolidado

Prejuízo fiscal - IRPJ 23.339
Base negativa - CSLL 22.542
24. Patrimônio Líquido: A movimentação das contas nos exercícios findos em 
31/12/2019 e 2018 está inserida em quadro próprio denominado mutação do 
patrimônio líquido. Capital social: O capital social em 2019 é de R$ 147.000 (2018 
- R$ 147.000), representado por 2.000.000.000 (dois bilhões) de ações ordinárias 
nominativas sem valor nominal. Reservas: Segue-se a descrição da natureza e 
objetivos para cada reserva no patrimônio líquido: Reserva de reavaliação: Con-
soante o artigo 4º da Instrução CVM nº 469, de 02/05/2008, a Companhia optou 
pela manutenção dos saldos das contas de reserva de reavaliação, constituídas 

anteriormente à edição da Lei nº 11.638/07, em bens próprios de suas contro-
ladas. A realização da reserva é calculada proporcionalmente à depreciação ou 
baixa dos bens reavaliados e contabilizada em contrapartida de lucros (prejuízos)
acumulados. Ajuste de avaliação patrimonial: Representa a contrapartida dos ajustes 
patrimoniais líquidos efetuados em ativos próprios das Controladas. Reserva de 
lucros: Reserva legal: Representa os valores registrados, conforme definido no 
artigo 193 da Lei nº 6.404/76 e no estatuto social. Garantia para pagamento de 
dividendos: Conforme determina o estatuto social da Companhia, nos artigos 30 e 
31, o lucro líquido remanescente, após destinação da Reserva Legal e dividendo 
obrigatório, poderá por deliberação dos acionistas ser destinado à Reserva de 
Garantia para Pagamento de Dividendos. Base de cálculo do dividendo obrigatório:
Dividendo obrigatório.

Controladora
Base de cálculo do dividendo obrigatório 2019
Lucro líquido do exercício 41.120
Realização das Reservas 1.584
Lucro líquido do exercício ajustado 42.704
Constituição da reserva legal (5%) 2.135
Base de cálculo do dividendo obrigatório 40.569
Dividendos obrigatórios (25%) 2.030
Total de dividendos propostos 2.030
25. Resultado por Segmento de Atividade: Conforme descrito na nota explicativa 
nº 1, a Companhia, por meio de suas Controladas localizadas em vários estados do 
Brasil, atua na comercialização de produtos agrupados em atividades dos segmen-
tos automotivo e agropecuário, que oferecem diversos produtos e serviços, com 
diferentes tecnologias e estratégias de marketing. Para cada uma das unidades 
de negócios estratégicas, a Administração das Controladas analisa mensalmente 
os relatórios internos das Diretorias Executivas. Outras operações incluem aluguel 
de propriedades para investimento para partes relacionadas. Este segmento ope-
racional não possui relevância que possa determinar a elaboração de reportes.

2019 2018
Adminis-

tração
Segmento

automotivo
Segmento

agropecuário Total
Adminis-

tração
Segmento

automotivo
Segmento

agropecuário Total
Operações continuadas
Receita operacional bruta
Receita de bens 1.125.750 18.316 1.144.066 768.779 18.450 787.229
Receita de serviços 53.341 53.341 46.044 46.044
Total da receita operacional bruta 1.179.091 18.316 1.197.407 814.823 18.450 833.273
Deduções de receita bruta (121.254) (678) (121.932) (79.422) (1.555) (80.977)
Receita líquida de vendas e serviços 1.057.837 17.638 1.075.475 735.401 16.895 752.296
Custo dos produtos vendidos e dos
  serviços prestados (929.516) (16.426) (945.942) (644.761) (15.648) (660.409)
Lucro bruto 128.321 1.212 129.533 90.640 1.247 91.887
Despesas operacionais, líquidas de receitas (12.459) (70.181) (8.603) (91.243) (12.822) (63.190) (8.192) (84.204)
Resultado financeiro 1.190 (176) 1.569 2.583 3.349 1.749 (379) 4.719
Outras receitas/despesas 1.068 7.588 9.081 17.737 2.340 3.735 4.908 10.983
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CSLL (10.201) 65.552 3.259 58.610 (7.133) 32.934 (2.416) 23.385
Imposto de renda e contribuição social (352) (7.657) (766) (8.775) (1.116) (6.014) 5 (7.125)
Lucro (prejuízo) líquido do período (10.553) 57.895 2.493 49.835 (8.249) 26.920 (2.411) 16.260
Operações descontinuadas (58) (198)
Total (10.553) 57.895 2.493 49.777 (8.249) 26.920 (2.411) 16.062

2019 2018

Descrição
Segmento

automotivo
Segmento

agropecuário Total
Adminis-

tração
Segmento

automotivo
Segmento

agropecuário Total
Ativo total de segmentos reportáveis 312.834 209.510 522.344 291.960 196.526 488.486
Outros ativos 18.303 18.303
Ativos descontinuados 478 47
Total do Ativo Consolidado 312.834 209.510 522.822 18.303 291.960 196.526 506.836

A avaliação do desempenho das Controladas é medida pelo resultado do segmento 
automotivo, seu principal negócio. O desempenho é avaliado com base no lucro 
do segmento antes do imposto de renda e da contribuição social, como incluído 
nos relatórios internos analisados pela Administração.
26. Receita de Venda Bens e/ou Serviços Consolidado

2019 2018
Receita de bens 1.144.066 787.229
Receita de serviços 53.341 46.044
Total da receita operacional bruta 1.197.407 833.273
Impostos faturados (121.872) (80.488)
Descontos concedidos (60) (489)
Total das deduções da receita Bruta (121.932) (80.977)
Total 1.075.475 752.296
A receita de vendas é reconhecida no resultado do período quando os riscos e 
benefícios inerentes aos produtos e serviços são transferidos para os clientes, 
bem como na extensão em que for provável, que benefícios econômicos serão 
gerados para a Companhia e quando possa mensurada de forma confiável. A 
receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 
comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Com-
panhia. Nas demonstrações do resultado, a receita é apresentada líquida dos 
impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.
27. Custo de Venda Bens e/ou Serviços Consolidado

2019 2018
Veículos e serviços automotivos 929.516 617.703
Pecuária 9.705 10.313
Soja 5.755 4.469
Café 966 866
Total 945.942 633.351
28. Despesas Gerais e Administrativas Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Honorários da administração – – 1.131 1.050
Honorários do conselho fiscal – – 167 169
Salários e encargos 1.543 1.110 46.089 66.218
Serviços de terceiros 525 758 7.292 7.381
Manutenção predial e outros – 95 3.660 3.436
Benefícios a empregados (*) 1.421 1.463 11.400 11.419
Aluguéis e arrendamentos – – 742 912
Condução, viagens e estadas – 2 4.206 4.225
Impostos, taxas e contribuições 394 383 3.303 3.765
Condomínio 164 243 164 428
Comunicações 6 6 1.057 1.127
Frota própria – – 934 790
Frete de terceiros – – 838 1.031
Manutenção de máquinas e equipamentos 5 1 976 1.184
Despesas com seguros – 2 392 373
Anúncios e publicações 100 93 411 485
Propaganda, promoção e representação – – 842 419
Multas – 2 – 141
Manutenção de obras de infraestrutura 138 2 138 356
Manutenção de softwares – – 3.522 3.128
Depreciação e Amortização 371 369 3.465 3.627
Créditos de liquidação duvidosa – – 483 420
Outros 75 66 3.912 3.317
Total 4.742 4.595 95.124 115.401
(*) Refere-se a Plano de Saúde, Vale Refeição, Vale Alimentação e Vale Transporte.

29. Resultado Financeiro Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receitas Financeiras
Aplicações financeiras 1.605 1.817 4.242 4.235
Atualização monetária 18 25 506 336
Variação cambial 43 45 43 45
Juros recebidos 216 263
Atualização monetária sobre êxito processo
  judicial 2.225 2.904
Outras receitas financeiras 112 1.005
Subtotal 1.666 1.887 7.344 8.788
Despesas Financeiras
Juros (2.278) (2.105)
Atualização monetária (193)
Despesas bancárias (35) (33) (128) (105)
Variação Cambial (35) (23) (35) (23)
Outras despesas financeiras (531) (5)
Subtotal (70) (56) (3.165) (2.238)
Total do Resultado Financeiro 1.596 1.831 4.179 6.550
30. Reconciliação do Imposto de Renda e da Contribuição Social: O imposto 
de renda e a contribuição social foram calculados de acordo com as respectivas 
bases abaixo apresentadas:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro (Prejuízo) antes da Contribuição 
Social e do Imposto de Renda 41.220 13.241 58.610 23.298
Alíquota nominal da contribuição social e 
do Imposto de Renda 34% 34% 34% 34%
Encargos da Contribuição Social e
  do Imposto de Renda às alíquotas
  combinadas (14.015) (4.502) (19.927) (7.921)
Ajustes
Equivalência Patrimonial 10.178 4.531 (1)
Juros sobre capital próprio
Valor justo dos ativos biológicos 2.769
Créditos ativados 3.736 7.351
Créditos tributários não ativados (80) 1.033 746
Outros
Tributos no resultado
Corrente (101) (51) (16.227) (7.179)
Diferido – – 7.351 4
Total (101) (51) (8.876) (7.175)
31. Lucro Líquido por Ação: O cálculo do resultado básico por ação é feito através 
da divisão do lucro líquido do exercício atribuível aos detentores de ações ordinárias 
nominativas e preferenciais nominativas da Companhia, pela quantidade média 
ponderada de ações ordinárias e preferenciais disponíveis durante o exercício. 
Durante os dois últimos exercícios, não houve alteração no total em circulação das 
ações ordinárias e preferenciais da Companhia. Por isso, o cálculo do resultado 
básico por ação está apresentado considerando o total de ações da Companhia em 
circulação no final de cada exercício. No caso da Companhia, o lucro diluído por 
ação é igual ao lucro básico por ação, pois a Companhia não possui instrumentos 
patrimoniais ou contratos capazes de resultar em emissão de ações. O quadro 
abaixo, apresentado em R$, demonstra o cálculo do lucro por ação com base no 
Lucro líquido apurado em 31/12/2019 e 2018:

Controladora e consolidado
2019 2018

Lucro básico por ação
Ordinárias

Nominativas
Preferenciais 
Nominativas Total

Ordinárias
Nominativas

Preferenciais 
Nominativas Total

Total de ações em circulação - Unidades 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
Lucro líquido atribuível a cada classe de ações (R$) 41.119.791,91 41.119.791,91 13.189.617,26 13.189.617,26
Lucro líquido básico e diluído por ação ON e PN (R$) 0,02 0,01 –

32. Gerenciamento de Riscos e Instrumentos Financeiros: a) Gerenciamento 
de riscos: A geração de caixa da Companhia é originada de aluguéis de suas 
propriedades para investimento e de repasses efetuados pela WLM na forma de 
distribuição de lucros. Suas Controladas têm atividades operacionais voltadas 
ao segmento agropecuário e automotivo. No segmento automotivo, a atuação é 
basicamente na revenda de caminhões e ônibus da marca Scania e na prestação 
de serviços e de assistência técnica; enquanto que no segmento agropecuário, 
a atuação é na produção e comercialização de commodities agrícolas tais como 
soja, milho e café, além de cria, recria e engorda de gado bovino. Desta forma, 
o desempenho financeiro da WLM e CI´s, e consequentemente da Companhia, 
está diretamente exposta a (i) atividade econômica do país, a qual determina uma 
maior ou menor demanda por caminhões, ônibus, peças e serviços correlatos, 
(ii) variações das taxas de juros internas no Brasil, onde menores taxas podem 
trazer maiores incentivos para financiamento e impactar na demanda por bens 
de consumo, (iii) condições climáticas que geram impacto direto na produtividade 
das atividades agrícolas e (iv) volatilidade do preço internacional da commodity e 
da taxa de câmbio (preço da commodity atrelada ao dólar, enquanto que a venda 
interna ocorre em reais). Os valores justos de caixa e equivalentes de caixa, de 
contas a receber de clientes e de contas a pagar a fornecedores são equivalentes 
aos seus valores contábeis pois são registrados a valores praticados no mercado 
no momento inicial e testados ao valor recuperável. Os valores justos de outros 
ativos e passivos de longo prazo não diferem significativamente de seus valores 
contábeis. Risco de preço: No que tange as atividades do segmento agropecuário, 
embora a receita represente uma parte pequena do faturamento da Controlada, 
existe um potencial risco de variação de preço nas commodities agrícolas influen-
ciadas por condições de mercado, as quais muitas vezes independem da gestão 
direta da Administração. Na medida em que haja uma perspectiva de crescimento 
na atuação neste segmento, a Administração avaliará outras estratégias com vista 
a obter maior proteção contra a variação dos preços das commodities. Risco de 
crédito: A Companhia está sujeita ao risco de crédito, relacionado as contrapartes 
de suas aplicações e ao contas a receber de clientes de suas controladas opera-
cionais. A política financeira da Companhia limita seu risco associado com esses 
instrumentos financeiros, alocando-os em instituições financeiras de primeira linha. 
As operações de vendas das controladas que atuam no segmento agropecuário 
são concentradas em poucos clientes. Embora possa existir um risco por conta da 
concentração, parcela substancial das vendas é realizada para clientes altamente 
qualificados e com perfil de crédito excelente. Por sua vez, no segmento automotivo, 
há uma grande diversificação de clientes. O risco de crédito é administrado por 
normas específicas de análise e aprovação do crédito de clientes, estabelecendo 
limites de exposição por cliente e garantias acessórias necessárias. Historicamente, 
a Companhia e suas controladas não registram perdas significativas nas contas a 
receber de clientes. Risco de liquidez: É o risco de a empresa encontrar dificul-
dades em cumprir as obrigações associadas com seus passivos financeiros. Um 
dos grandes objetivos da Administração da Companhia é a preservação de caixa. 
Existe uma avaliação e um monitoramento constante da previsão dos fluxos de 
caixa presentes e futuros de forma a assegurar a saúde financeira e atender às 
necessidades operacionais. Com relação a aplicação de seus recursos em ativos 
financeiros, o critério de liquidez é uma das regras observadas pela Administra-
ção. A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos, administrando 
seu capital através de um planejamento, monitorando seus recursos financeiros 
disponíveis, para o devido cumprimento de suas obrigações. Gestão do Capital 
Social: O objetivo principal da Administração de capital é assegurar a continuidade 
dos negócios da Companhia, mantendo uma política de baixo nível de alavanca-
gem, desta forma protegendo seu capital de oscilações da política econômica do 
governo, maximizando o valor para o acionista. b) Instrumentos financeiros: A 
Companhia possui os instrumentos financeiros classificados em: Recebíveis e 

passivos financeiros mensurados: Os instrumentos financeiros incluídos nesse 
grupo são saldos provenientes de transações comuns como o contas a receber, 
fornecedores, contas e impostos a pagar e aplicações financeiras mantidas pela 
Companhia e suas Controladas. Todos estão registrados pelos seus valores 
nominais acrescidos, quando aplicável, de encargos e taxas de juros contratuais, 
cuja apropriação das despesas e receitas é reconhecida ao resultado do exercício. 
Ativos financeiros disponíveis para venda: A Companhia e suas Controladas 
classificaram aplicações financeiras referentes a Certificado de Depósitos Ban-
cários - CDBs e Fundos de Investimentos como ativos financeiros disponíveis 
para venda, pois poderão ser negociados no futuro, sendo contabilizados pelo 
valor justo. Devido à liquidez desse ativo, seu valor justo é próximo ao valor de 
realização, não gerando efeito no patrimônio líquido da Companhia (nota 7). 
33. Cobertura de Seguros: A Companhia e suas Controladas possuem seguros 
com coberturas básicas e adicionais para veículos, instalações, equipamentos, 
produtos e responsabilidade civil, cuja importância segurada em 31/12/2019 tota-
liza, aproximadamente, R$ 157.346 (R$ 144.072 - 2018), montante considerado 
suficiente, pela Administração da Companhia e seus corretores de seguros, para 
a cobertura de seus bens patrimoniais e riscos operacionais.

Consoli-
dado

Ramo Tipo de cobertura
Valor segu-

rado

Compreensivo
empresarial (Multir-
riscos)

Incêndio, queda de raio e explosão; danos elé-
tricos - riscos comerciais; responsabilidade civil 
operações; responsabilidade civil empregador; 
roubo ou furto qualificado de bens; roubo ou 
furto de valores em trânsito; roubo ou furto de 
valores no interior do estabelecimento; ven-
daval até fumaça; danos morais decorrentes 
de Responsabilidade Civil empregador; danos 
morais decorrentes de Responsabilidade Civil 
operações. R$   70.860

RC Administradores
e Diretores (D&O)

Atos de gestão dos administradores e danos 
ambientais R$   30.000

Garantia judicial Débitos de execução fiscal, ações cautelares, 
mandado de segurança, ações ordinários e etc. R$   10.254

Garantia para
construção.
Fornecimento 
ou prestação de 
serviços

Garantia de indenização pelos prejuízos de-
correntes de inadimplemento das obrigações 
assumidas pelo tomador no fornecimento de 
caminhões e prestações de serviços. R$     4.085

Máquinas e
benfeitorias agrí-
colas

Roubo, furto qualificado total, eventos da na-
tureza tais como enchente, vendaval, granizo, 
terremoto, inundação, alagamento, operação 
em proximidade a água, translado entre os 
locais de guarda e operação quando trans-
portados por meio de transporte adequado e 
próprio do segurado. R$     4.342

Automóvel /
RCF / APP

Incêndio, roubo, colisão, responsabilidade 
civil facultativa e acidentes pessoais de pas-
sageiros. R$   37.805

R$ 157.346
As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do es-
copo de auditoria e, consequentemente, não foram examinadas pelos Auditores 
Independentes da Companhia. 34. Eventos Subsequentes: Em fevereiro de 
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CNPJ 30.458.020/0001-71
NIRE 33.3.0000065-8SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. E EMPRESA CONTROLADA

2020, a WLM, Fartura e Agropecuária São Sebastião (“Parceiras Outorgantes”) 
celebraram contrato de parceria rural de área agricultável para fins de exploração 
agrícola (com base na Lei Federal n°4.504/64 e Decreto n° 59.566/66 - Estatuto 
da Terra) com a Sierentz Agro Brasil Ltda.(“Parceira Outorgada”), cujo objeto é a 
Parceria Rural sobre área agricultável, com aptidão para exploração e cultivo de 
culturas anuais de grãos, sendo predominantemente soja, em área inicialmente 
estimada de 13.613 há (treze mil, seiscentos e treze mil hectares), preservando 
a integração lavoura-pecuária (“ILP”). O Prazo do contrato é de 15 anos, sujeito 
à condição suspensiva relacionada a documentação imobiliária e ambiental 
depois de realizada “due diligence” pela Parceira Outorgada. A WLM, Fartura 

e Agropecuária São Sebastião permanecerão com a atividade de pecuária nas 
áreas remanescente e está estudando os impactos em suas demonstrações 
contábeis. Em atendimento ao Ofício Circular SNC/SEP 02/2020 que trata dos 
efeitos do Coronavírus (COVID-19) nas demonstrações contábeis, a Companhia 
vem informar as seguintes informações por segmentos de negócios: Segmento
automotivo: espera encontrar um ambiente de mercado com maiores incerte-
zas no curto e médio prazo no que tange, principalmente, a manutenção do 
crescimento da demanda por produtos e serviços neste segmento. O potencial 
agravamento da situação desta pandemia poderá impactar o crescimento do 
país neste ano o que, aliado a uma consequente piora nas condições de con-

cessão de linhas de crédito para aquisição de veículos, poderá resultar numa 
redução no volume de novos pedidos/vendas de veículos, peças e serviços, 
além de dificultar o escoamento do atual estoque. Segmento agropecuário: a 
Companhia entende que poderá haver impactos no curto prazo nos preços de 
algumas commodities pela potencial paralização de alguns players de mercado 
e maior dificuldade pontual no escoamento de produtos até o consumidor final. 
A Companhia mantém um monitoramento diligente da evolução dos efeitos do 
Coronavírus na sociedade e em seu mercado de atuação de forma a garantir 
a segurança da saúde de seus funcionários e parceiros, assim como monitorar 
eventuais impactos em sua operação.

 Wilson Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Diretor Administrativo       Maria Isbela Lemos de Moraes - Diretora Wilson Lemos de Moraes Neto - Diretor.
Alexandre Rabaço Gonçalves - Contador - CRC/RJ 063058/O-8

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas: Aos Acio-
nistas e Administradores da Sajuthá-Rio Participações S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião sobre as demonstrações 
contábeis: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Sajuthá-Rio Participações S.A.,
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patri-
monial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patri-
mônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira, individual e consolidada, da Sajuthá-Rio Participações S.A., em 31/12/2019, o desempenho individual e 
consolidado de suas operações e os seus 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 Standards Board (IASB). Base para opinião sobre as demonstrações contá-
beis: 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 auditoria das demonstrações contábeis 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. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis indi-
viduais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas inter-
nacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB) e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Compa-
nhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com respon-

sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.  Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de au-
ditoria 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 pro-
cedimentos 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 evidên-
cias 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 e suas controladas. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis 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 suas controladas a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, su-
pervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020
BDO RCS Auditores Independentes SS Fernando Pereira da Silva Marques
CRC 2 SP 013846/F Contador CRC 1 RJ 092490/O-3

APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
EM CASO DE FEBRE 
E TOSSE OU 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 
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CNPJ/MF nº 10.240.186/0001-00
Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A.

2019 2018
Ativo 2.086.451 2.334.192
Circulante 176.528 199.939
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 16.202 20.299
Clientes (Nota 7) 14.897 17.847
Impostos a recuperar (Nota 8) 3.359 2.696
Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) 135.283 155.873
Despesas pagas antecipadamente 1.338 101
Outros ativos 5.449 3.123
Não circulante Realizável em LP 1.909.923 2.134.253
Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) 1.793.702 2.054.081
Adiantamentos a fornecedores (Nota 10) 3.527 5.059
Títulos de renda fixa 140 71
Caixa restrito (Nota 11) 14.454 10.854
Depósitos judiciais (Nota 12) 1.550 10.097
Rartes relacionadas (Nota 13) 90.418 50.395

1.903.791 2.130.557
Imobilizado, líquido 6.132 3.696

2019 2018
Receita líquida (Nota 21) (127.322) 139.548
Custo de operação e manutenção (Nota 22) (7.393) (9.298)
Lucro (prejuízo) bruto (134.715) 130.250
Despesas gerais e administrativas (Nota 22) 9.092 (8.290)
Lucro (prejuízo) operacional (125.623) 121.960
Despesas financeiras (Nota 23) (71.777) (84.706)
Receitas financeiras (Nota 23) 6.015 1.900
Receitas (despesas) financeiras líquidas (65.762) (82.806)
Lucro (prejuízo) antes do IR e da contribuição social (191.385) 39.154
IR e contribuição social diferidos (Nota 19a)) 67.858 (23.239)
Lucro (prejuízo) líquido do período (123.527) 15.915
Lucro (prejuízo) por lote de mil ações - R$ (195,29) 25,16

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2019 2018
Lucro (prejuízo) líquido do período (123.527) 15.915
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do período (123.527) 15.915
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras .

Demonstração das mutações no patrimônio líquido
Para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

(Em milhares de reais)

Capital 
social

Re-
serva 
legal

Reser-
va de 

capital

Reserva 
especial 
de divi-
dendos

Lucro 
(prejuí-

zo) acu-
mulado Total

Em 31/12/2017 614.084 15.039 42.975 269.268 941.366
Extinção de passivo com 
emissão de instrumento 
de patrimônio: Alocado 
em capital social 18.445 18.445
Alocado em reserva de 
capital - - 9.776 - - 9.776
Adoção CPC 47, efeito 
em 01/01/2018 13.525 13.525
Constituição da re-
serva especial de 
dividendos,adoção CPC 47 - - - 13.525 (13.525) -
Lucro (prejuízo) líquido 
do período - - - - 15.915 15.915
Destinação do lucro do 
exercício - 796 - 42.169 (15.915) 27.050
Em 31/12/2018 632.529 15.835 52.751 297.912 - 999.027
Prejuízo líquido do período (123.527) (123.527)
Absorção do prejuízo do 
exercício - - - (123.527) 123.527 -
Em 31/12/2019 632.529 15.835 52.751 174.385 - 875.500
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras .

Demonstração dos fluxos de caixa
Para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

(Em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro (prejuízo) líquido do período (123.527) 15.915
Ajuste para reconciliar o lucro do exercício com o caixa 
gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 19) (67.858) 23.239
Pis e Cofins diferidos (Nota 18) (25.656) 1.454
Perda remuneração do ativo de concessão - contratual 
(Nota 9)

307.803 -

Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) (160.057) (167.202)
Juros dos empréstimos (Nota 15) 62.832 69.456
Provisões (Nota 17) (11.447) 13.357
Outros (595) 1.096
(Aumento) redução nos ativos e passivos operacionais:
Clientes (Nota 7) 2.950 653
Impostos a recuperar (Nota 8) (663) (134)
Adiantamentos a fornecedores (Nota 10) 1.532 1.724
Despesas antecipadas (1.237) 301
Depósitos judiciais (Nota 12) 8.547 2
Outros ativos (2.326) 342
Partes relacionadas (Nota 13) (40.023) (28.856)
Fornecedores (Nota 14) 14.577 2.562
Impostos e contribuições a recolher (Nota 16) 1.024 (1.874)
Outros passivos 68 (71)
Caixa aplicado nas operações (34.056) (68.036)
Juros pagos (Nota 15) (24.730) (19.647)
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.131) (658)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (59.917) (88.341)
Fluxos de caixa das atividades de investimento (*)
Ativo de concessão contratual (Nota 9) 133.223 150.840
Caixa restrito (Nota 11) (3.600) (150)
Títulos de renda fixa (69) (51)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento 129.554 150.639
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (*)
Pagamento de principal (Nota 15) (73.734) (48.238)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (73.734) (48.238)
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa (4.097) 14.060
Cxa. e equivalentes de cxa. no início do período (Nota 6) 20.299 6.239
Cxa. e equivalentes de cxa. no final do período (Nota 6) 16.202 20.299
(*) As transações das atividades de investimento e financiamento que não 
impactaram caixa estão apresentadas na Nota 24 (a). 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras .

Receitas 2019 2018
Prestação de serviços (Nota 21) (134.731) 159.310
Insumos recebidos (adquiridos) de terceiros
Custo de operação e manutenção (3.835) (9.298)
Serviço de terceiro 13.610 (5.681)
Valor adicionado bruto (124.956) 144.331
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia (124.956) 144.331
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras (Nota 23) 6.015 1.900
Valor adicionado total a distribuir (absorver) (118.941) 146.231
Distribuição do valor adicionado
Pessoal (6.970) (2.609)
Impostos, taxas e contribuições 74.161 (43.001)
Juros e variações cambiais (Nota 23) (71.777) (84.706)
Lucros (prejuízos) retidos no período 123.527 (15.915)
Valor adicionado retido 118.941 (146.231)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras .

Carta do Diretor de Relações com Investidores. Senhores Acionistas, Sub-
metemos para apreciação, os presentes Comentários de Desempenho e as 
Demonstrações Financeiras da Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. 
(“Xingu” ou “Cia.”), com Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao 
período findo em 31/12/2019. A Cia. registrou em 31/12/2019 um resultado 
operacional negativo de R$125.623. Por outro lado, o resultado financeiro ne-
gativo foi de R$ 65.762. Com isso, o prejuízo do período de 2019 foi de R$ 
123.527, devido a redução da Receita Anual Permitida em 7,848% pela revi-
são tarifária conforme a Resolução Homologatória nº 2.556 de 11/06/2019. A 
Cia. apresentou, em 2019, condições financeiras e patrimoniais adequadas 
para desenvolver as suas atividades, implementar seu plano de negócios e 
cumprir suas obrigações de curto, médio e longo prazo.
A Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. reafirma o seu compromisso 
de desenvolvimento do país, ao mesmo tempo em que agradece a todos os 
seus Acionistas, Conselho de Administração, colaboradores, clientes, fornece-
dores e os Governos Municipais, Estadual e Federal. 
Luciana Borges Araujo Amaral - Diretora de Relações com Investidores 
Histórico. A Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. ("Xingu" ou "Cia."), 
sociedade anônima de capital aberto, foi constituída em 7/07/2008 e está es-
tabelecida no Rio de Janeiro, com filial no Amapá e no Pará. A Xingu é uma 
concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica, sen-
do controlada diretamente pela Gemini Energy S.A., que detém 83% do seu 
capital social e os outros 17% pertencem ao Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia – FDA. A Cia. tem por objetivo social exclusivo a exploração de 
concessões de serviços públicos de transmissão, prestados mediante a im-
plantação, operação e manutenção de instalações de transmissão, incluindo 
os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais 
de reserva, programação, medições e demais serviços complementares ne-
cessários à transmissão de energia elétrica, segundo os padrões estabelecidos 
na legislação e regulamentos. No dia 16/10/2008, a Cia. assinou com a União, 
representada pela Agencia Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), o Contra-
to de Concessão nº 008/2008 - ANEEL, que regula a Concessão de Serviço 
Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para implantação, operação 
e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, compos-
tas pelos seguintes trechos: linha de transmissão em 500 kV, circuito duplo, 
com extensão aproximada de 264,8 km, com origem na subestação Tucuruí e 
término na subestação Xingu, ambas localizadas no estado do Pará; linha de 
transmissão em 500 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 243,5 km, 
com origem na subestação Xingu e término na subestação Jurupari, localizada 
no estado do Pará; pela subestação Xingu em 500kV e  subestação Jurupari 
em 500/230 kV (900 MVA). Compreende ainda entradas de linha, barramentos, 
módulos gerais, reatores de linha e de barra, bancos de capacitores em série 
e em derivação, compensador estático, instalações vinculadas e demais ins-
talações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, 
controle, telecomunicação, administração e apoio. O Contrato estabelece uma 
Receita Anual Permitida (“RAP”) de R$ 74.300, sendo reajustada anualmente 
pela ANEEL. Em 28/06/2019, a ANEEL, de acordo com a resolução homolo-
gatória n° 2.565, estabeleceu a receita anual da Cia. em R$ 117.799 para o 
período de 01/07/2019 a 30/06/2020. Composição Acionária. O capital social 
subscrito e integralizado da Cia. é de R$ 632.529, representado por 632.529 
milhões de ações ordinárias. A composição do capital social subscrito da Cia. 
é como se segue:
Acionistas Ordinárias
Isolux Energia Participações S.A. (i) 527.120.000
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA 105.409.095
(i) Em 22/01/2020, a Isolux Energia e Participações S.A. passou a ser deno-

minada como “Gemini Energy S.A.”. Desempenho Operacional. Dentro das 
obrigações do Contrato de Concessão, a PLENA - Operação e Manutenção de 
Transmissoras de Energia Ltda., uma empresa também controlada diretamen-
te pela Gemini Energy S.A., é a responsável pela manutenção das instalações 
de transmissão de energia elétrica. A PLENA possui vasta experiência atuando 
desde a entrada em operação das primeiras linhas de transmissão da Isolux em 
dezembro de 2002, tendo implantado em 2014 seu próprio Centro de Operação 
Remoto do Sistema atuando na Gestão centralizada dos ativos de transmissão. 
A COTESA é a responsável pela operação das instalações de energia elétrica e 
possui um Centro de Operações próprio e uma equipe treinada e certificada para 
atuar dentro dos requisitos operativos e para assegurar a disponibilidade dos 
sistemas operados. Atualmente, opera cerca de 1.500 MW entre Usinas Eólicas, 
Usinas Fotovoltaicas, Linhas de Transmissão de Alta Tensão e PCHs. As fun-
ções transmissão da LXTE estiveram disponíveis em dezembro de 2019 100% 
do tempo mensal, registrando um acumulado acima de 98,55% nos últimos 12 
meses, conforme demonstrado na tabela abaixo e comparado com 2018.

CONC.

FUNÇÃO
TRANSMISSÃO

(POR TIPO 
E NIVEL DE 
TENSÃO)

DISPONIBILIDADE

2018 2019 JAN/19 a 
DEZ/19

DEZEM-
BRO/19

LXTE

LT 500 kV 99,8701% 99,8477% 99,8477% 100,0000%
BCS 500kV 99,9188% 99,8432% 99,8434% 100,0000%
RT 500 kV 99,9704% 99,8530% 99,8542% 100,0000%

ATR 500/230 kV 99,8723% 98,5547% 98,5547% 100,0000%
CE 500 kV 99,9993% 99,9996% 99,9996% 100,0000%

A Linha de Transmissão não sofreu desligamentos automáticos em dezembro 
de 2019, mas sofreu alguns nos últimos 12 meses resultando nos indicadores 
da tabela abaixo comparado com 2018.

CONC.

FUNÇÃO
TRANSMISSÃO

(POR TIPO E NIVEL 
DE TENSÃO)

TAXA DE FALHA

2018 2019 JAN/19 a
 DEZ/19

DEZEM-
BRO/19

LXTE

LT 500 kV 1,78 1,58 1,58 0,00
BCS 500kV 1,67 3,17 3,17 0,00
RT 500 kV 0,33 0,00 0,00 0,00

ATR 500/230 kV 1 1,35 1,35 0,00
CE 500 kV 4 1,00 1,00 0,00

Desempenho Econômico-Financeiro. As demonstrações financeiras foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e nor-
mas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). As práticas contábeis adotadas no Brasil 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pro-
nunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM. A Cia. aplicou as políticas contábeis definidas na nota expli-
cativa nº 26 das demonstrações financeiras, em todos os exercícios apresen-
tados. Na preparação destas demonstrações financeiras, a Cia. adotou ainda 
todos os pronunciamentos e respectivas interpretações técnicas e orientações 
técnicas emitidas pelo CPC e aprovados pelo CFC, que juntamente com as 
práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira são denomina-
dos como práticas contábeis adotadas no Brasil. Abaixo, apresentamos ta-
belas e explicações sobre as variações significativas nas demonstrações de 
resultado da Cia. (em milhares de reais):

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO (em milhares de R$, exceto percentuais)
31 de dezembro

%
Total

%
Total

%
Variação

Receita líquida 2019 ROL 2018 ROL 2019/2018
Receita líquida (127.322) 100,00 139.548 100,00 (191,24)
Custo de operação e manutenção (7.393) 5,81 (9.298) (6,66) (20,49)
Lucro bruto (134.715) 105,81 130.250 93,34 (203,43)
Despesas gerais e administrativas 9.092 (7,14) (8.290) (5,94) (209,67)
Lucro operacional (125.623) 98,67 121.960 87,40 (203,00)
Despesas financeiras (71.777) 56,37 (84.706) (60,70) (15,26)
Receitas financeiras 6.015 (4,72) 1.900 1,36 216,58
Receitas (despesas) 
financeiras líquidas (65.762) 51,65 (82.806) (59,34) (20,58)
Lucro antes do IR e da 
contribuição social (191.385) 150,32 39.154 28,06 (588,80)
IR e contribuição social diferidos 67.858 (53,30) (23.239) (16,65) (392,00)
Lucro (prejuízo) líquido do 
período (123.527) 97,02 15.915 11,40 (876,17)
Receita Operacional Líquida. A receita operacional líquida diminuiu em 
191,24% dezembro de 2019 se comparada com 31/12/2018. A variação ocor-
reu devido ao ajuste da revisão tarifária descrita na cláusula sétima do contra-
to de concessão da Cia. que ocorre a cada 5 anos e que reduziu a RAP em 
7,848% conforme Resolução Homologatória nº 2.556 de 11/06/2019 e outros 
ajustes efetuados. Despesas gerais e administrativas. O saldo principal se 
refere a reversão de provisão de contingência devido a mudança de prognós-
tico de um processo ambiental que estava na esfera administrativa e foi judi-
cializado através de execução fiscal na qual a Cia. questiona o cabimento da 
multa e o valor aplicado. EBITDA. A Composição do EBITDA de 31/12/2019, 
bem como do mesmo período de 2018 é de:
(em milhares de R$, exceto percentuais) 31 de dezembro % Variação

2019 2018 2019/2018
Lucro (Prejuízo) líquido do período (123.527) 15.915 (876,17)
Imposto de renda e contribuição social 
corrente e diferido (67.858) 23.239 (392,00)

Despesas (receitas) financeiras, líquidas 65.762 82.806 (20,58)
EBIT (125.623) 121.960 (203,00)
EBTIDA (125.623) 121.960 (203,00)
Receita Operacional Líquida – ROL (127.322) 139.548 (191,24)
Margem do EBTIDA % 99% 87% 12,89
Em linhas gerais o EBTIDA representa o quanto a empresa gera de recursos 
considerando apenas as suas atividades operacionais, é o lucro antes dos juros, 
impostos, depreciação e amortização. Imposto de renda e contribuição social 
diferidos. A variação do imposto reflete a variação do resultado do período que 
teve como principal impacto a redução da RAP através da revisão tarifária. Re-
sultado do Período. O resultado do período é obtido pela diferença entre todas 
as receitas e despesas do período. Como consequência combinação de todos 
os efeitos anteriormente mencionados, o prejuízo líquido em 31/12/2019 alcan-
çou R$ 123.527. Auditores Independentes. Em conformidade com o disposto 
na Instrução CVM 381, de 14/01/2003, a Cia. declara que mantém contratada a  
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para a prestação de serviços 
de auditoria externa e suas demonstrações contábeis, bem como para a revisão 
de informações contábeis em atendimento às exigências do Órgão Regulador 
ANEEL, e de contratos de financiamentos, para o exercício de 2019. A Deloitte 
desde então não prestou serviços não relacionados à auditoria independente. A 
política de autuação da Cia., quanto à contratação de serviços não relacionados à 
auditoria externa junto à empresa de auditoria se fundamenta nos princípios que 
preservam a independência do auditor. Agradecimentos. Ao reconhecermos que 
o resultado alcançado é consequência da união e do esforço de nossos colabora-
dores e do apoio, empenho, incentivo e profissionalismo recebidos dos públicos 
com os quais nos relacionamos, queremos expressar nossos agradecimentos aos 
nossos Acionistas, aos senhores membros do Conselho de Administração, aos 
nossos clientes e fornecedores, aos nossos Governos Municipais, Estaduais e 
Federal e demais autoridades, às Agências Reguladoras e aos Agentes do Setor.
A ADMINISTRAÇÃO

1. Informações gerais. 1.1. Contexto operacional. A Linhas de Xingu Transmis-
sora de Energia S.A. ("LXTE" ou "Cia."), sociedade por ações de capital aberto, foi 
constituída em 7/07/2008 e está estabelecida no Rio de Janeiro, com filiais no 
Amapá e no Pará. A Cia. se encontra em operação, e tem por objeto social a ex-
ploração de concessões de serviços públicos de transmissão de energia, presta-
dos mediante implantação, operação e manutenção de instalações de transmis-
são e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia 
elétrica. Essa atividade é regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétri-
ca (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A Gemini Energy S.A., 
nova denominação de Isolux Energia e Participações S.A., a partir de 22/01/2020, 
detêm 83% do capital social da Cia.. Os outros 17% pertencem ao Fundo de De-
senvolvimento da Amazônia - FDA. A emissão das demonstrações financeiras foi 
autorizada pela Diretoria em 30/03/2020. 1.2. Concessão. Em 27/06/2008 a Iso-
lux Ingenieria S.A. foi declarada vencedora do Leilão Público nº 004/2008, realiza-
do na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, para a aquisição da Concessão de 
Transmissão de Energia Elétrica referente ao lote A - linha Tucuruí-Jurupari. O 
decreto de outorga da concessão, sem número, datado de 8/10/2008, foi publica-
do no Diário Oficial da União de 9/10/2008. No dia 16/10/2008, a Cia. assinou com 
a União, por meio da ANEEL, o Contrato de Concessão nº 008/2008 - ANEEL, que 
regula a Concessão de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, 
para implantação, operação e manutenção das instalações de transmissão de 
energia elétrica, compostas pela linha de transmissão em 500 kV, circuito duplo, 
com extensão aproximada de 264,8 km, com origem na subestação Tucuruí e 
término na subestação Xingu, ambas localizadas no estado do Pará; pela linha de 
transmissão em 500 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 243,5 km, 
com origem na subestação Xingu e término na subestação Jurupari, localizada no 
estado do Pará; pela subestação Xingu em 500kV e pela subestação Jurupari em 
500/230 kV (900 MVA). Compreende ainda entradas de linha, barramentos, mó-
dulos gerais, reatores de linha e de barra, bancos de capacitores em série e em 
derivação, compensador estático, instalações vinculadas e demais instalações 
necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, 
telecomunicação, administração e apoio. As instalações entraram em operação 
comercial no dia 12/06/2013. A Receita Anual Permitida (RAP) foi determinada em 
R$ 74.300 (valor histórico), com recebimento em quotas mensais. A RAP é corri-
gida anualmente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial 
da Cia.. Em 28/06/2019, a ANEEL, de acordo com a resolução homologatória n° 
2.565, estabeleceu a receita anual da Cia. em R$ 117.799 para o período de 
01/07/2019 a 30/06/2020. A receita que será faturada aos usuários do sistema 
elétrico (distribuidoras, geradoras e grandes consumidores) está garantida por um 
esquema de contas reservas e de garantias, cujos termos são estabelecidos ao se 
firmar o Contrato de Usos do Sistema de Transmissão (CUST) entre o usuário e o 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 1.3. Base de preparação. As de-
monstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pela (CVM), que 
estão em conformidade com as normas IFRS emitidas pelo International Accoun-
ting Standards Board – IASB. A preparação das demonstrações financeiras re-
quer o uso de certas estimativas contábeis e o exercício de julgamento por parte 
da administração da Cia. no processo de aplicação das políticas contábeis da Cia.. 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior comple-
xidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas 
para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 2. As principais 
políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras, 
estão apresentadas na nota 26. 1.4. Mudanças nas políticas contábeis e divul-
gações.  Principais alterações nas normas contábeis. A seguir indicamos as 
alterações de normas que foram adotadas pela primeira vez para o exercício ini-
ciado em 01/01/2019. Segundo as análises realizadas pela Administração, nenhu-
ma alteração teve impactos materiais para a Cia.. • CPC 06 - IFRS 16 - Operações 
de Arrendamento Mercantil. Com essa nova norma, os arrendatários passam a 
ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo 
arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, es-
tendendo esta análise para os que eram classificados como operacionais confor-
me o IAS 17 (CPC 6 R1). A Administração pode optar pela não adoção da Norma 
para determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes, conforme 
expediente prático citado no referido Pronunciamento. Os critérios de reconheci-
mento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos ar-

rendadores ficam substancialmente mantidos. O IFRS 16, equivalente ao CPC 06 
(R2) entra em vigor para exercícios iniciados em 1o/01/2019 e substitui o IAS 
17/CPC 06 (R1) - Operações de Arrendamento Mercantil e correspondentes inter-
pretações. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamen-
to na ocorrência de eventos como, mudança no prazo do arrendamento, nos pa-
gamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um índice ou 
taxa usada para determinar tais pagamentos. Em geral, o arrendatário reconhece-
rá o valor de reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de 
direito de uso. A Cia. avaliou as exigências dessa Norma e não identificou impac-
tos relevantes na adoção do CPC 06 (R2). • ICPC 22 – IFRIC 23 – Incerteza sobre 
o tratamento dos tributos sobre a renda. Essa interpretação, vigente para 
exercícios financeiros a partir de 1º/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 
- Tributos sobre o lucro. A Cia. avaliou as exigências dessa norma e não identifi-
cou impactos relevantes. • Outras normas e interpretações novas e revisadas 
já emitidas, mas não efetivas em 31/12/2019: IFRS 17/CPC 11 - Contrato de 
seguro (ii). IFRS 10/CPC 36 (R3) – Demonstrações consolidadas e IAS 28 (alte-
rações)/CPC 18 (R2) - Venda ou contribuição de ativos entre um investidor e sua 
coligada ou joint venture (i). Alterações à IFRS 3 - Definição de negócios (i). Alte-
rações à IAS 1 e IAS 8 - Definição de material (i). Alterações às referências à es-
trutura conceitual nas normas do IFRS (i). Em vigor para períodos anuais inicia-
dos em ou após: (i) 01/01/2020. (ii) 01/01/2021. A Cia. ainda não concluiu a sua 
análise sobre os eventuais impactos dessas IFRS novas e revisadas, já emitidas 
e ainda não efetivas em suas demonstrações financeiras de 31/12/2019. 2. Esti-
mativas e julgamentos contábeis críticos. As estimativas e os julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e se baseiam na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razo-
áveis para as circunstâncias. 2.1 Estimativas e premissas contábeis críticas.
Com base em premissas, a Cia. faz estimativas com relação ao futuro. Por defini-
ção, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos 
resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significa-
tivo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de 
ativos e passivos para o próximo exercício, estão contempladas a seguir. (a) 
Contabilização de contratos de concessão. Na contabilização do contrato de 
concessão, a Cia. efetua análises que envolvem o julgamento da Administração, 
substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da interpretação de contra-
tos de concessão, determinação e classificação dos gastos de implementação da 
infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias como ativo de concessão contra-
tual. (b) Momento de reconhecimento do ativo de concessão contratual. A
Administração da Cia. avalia o momento de reconhecimento do ativo da conces-
são com base nas características econômicas do contrato de concessão. O ativo 
de concessão contratual se origina na medida em que a concessionária satisfaz 
a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a 
receita reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo de concessão contra-
tual é registrado em contrapartida a receita de infraestrutura, que é reconhecida 
conforme os gastos incorridos. A parcela do ativo de concessão contratual inde-
nizável é identificada quando a implementação da infraestrutura é finalizada. (c) 
Determinação da taxa de desconto do ativo de concessão contratual. A taxa 
aplicada ao ativo de concessão contratual é uma taxa de desconto que melhor 
representa a estimativa da Cia. 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 de concessão 
contratual é estabelecida na data do início de cada contrato de concessão e fixa 

durante todo o período de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou 
atualiza a receita que a Cia. tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo 
de concessão contratual é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o 
ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. (d) 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 mar-
gem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encar-
gos. (e) Determinação das receitas de operação e manutenção. Quando a 
concessionária presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a re-
ceita pelo valor justo, tendo como um dos parâmetros os valores estimados pelo 
Poder Concedente e os respectivos custos, conforme contraprestação dos servi-
ços. 3. Gestão de risco financeiro. 3.1 Fatores de risco financeiro. As ativida-
des da Cia. a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado, risco de 
crédito, risco de liquidez, risco de taxas de juros e riscos operacionais. O quadro 
a seguir sumariza a natureza e a extensão dos riscos decorrentes de instrumen-
tos financeiros e como a Cia. administra sua exposição:

Risco Exposição

Metodologia utilizada 
para mensuração

 do impacto Gestão

Risco de mercado 
- taxa de juros

Empréstimos de 
longo prazo com 
taxas variáveis

Análise de 
sensibilidade

Monitoramento
das taxa de juros

Risco de crédito

Caixa e 
equivalentes

 de caixa.
Análise de vencimento 
Avaliação de crédito

Diversificação 
das instituições 

financeiras.

Risco de liquidez
Empréstimos e 
outros passivos

Previsões de 
fluxo de caixa

Linhas de crédito 
disponíveis

(a). Risco de mercado. A utilização de instrumentos financeiros pela Cia. tem como 
objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de mer-
cado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices 
de preços e moedas. A Cia. não tem contratos de derivativos firmados para fazer 
hedge contra esses riscos, porém, estes são monitorados pela Administração, que 
periodicamente avalia a exposição da Cia. e propõe estratégia operacional, sistema 
de controle, limite de posição e limites de créditos com os demais parceiros do mer-
cado. A Cia. também não pratica aplicações de caráter especulativo ou quaisquer 
outros ativos de risco. Os principais riscos de mercado os quais a Cia. está exposta 
são os seguintes: • Riscos relacionados às aplicações financeiras. A Cia. adota 
política conservadora de aplicação dos recursos, sendo que a maior parte destes 
é alocada em certificados de depósitos bancários.• Riscos relacionados às taxas 
de juros. A Cia. está exposta a riscos relacionados à taxa de juros uma vez que 
possui debêntures e financiamentos com taxas de juros pós fixados. (b) Risco de 
crédito. Salvo pelo ativo de concessão e pelas contas a receber de clientes, a Cia. 
não possui outros saldos a receber de terceiros contabilizados neste período. Por 
esse fato, esse risco é considerado baixo. A RAP de uma concessão de transmissão 
é recebida das empresas que utilizam sua infraestrutura por meio de tarifa de uso 
do sistema de transmissão (TUST). Essa tarifa resulta do rateio entre os usuários 
do Sistema Interligado Nacional (SIN) 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 ga-
rantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, constitui-se em direito contratual 
incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro, deste modo o risco de crédi-
to é baixo. (c) Risco de liquidez. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Cia., 
sendo sua projeção monitorada continuamente, a fim de garantir e assegurar as 
exigências de liquidez, os limites ou cláusulas dos contratos de empréstimos e caixa 
suficiente para atendimento às necessidades operacionais do negócio. O excesso 
de caixa gerado pela Cia. é investido em contas correntes com incidência de juros, 
depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com venci-
mentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem, conforme deter-
minado pelas previsões acima mencionadas. A tabela a seguir analisa os passivos 
financeiros não derivativos da Cia., por faixas de vencimento, correspondentes ao 
exercício remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do 
vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não desconta-
dos contratados e apresentam os valores de juros e principal.

2019 2018
Passivo e patrimônio líquido 2.086.451 2.334.192
Circulante 119.076 183.853
Fornecedores (Nota 14) 32.495 17.918
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 77.778 158.225
Impostos, taxas e contribuições a recolher (Nota 16) 8.446 7.422
Outros passivos 357 288
Não circulante 1.091.875 1.151.312
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 759.641 713.776
Rovisões (Nota 17) 24.148 35.595
Rs e Cofins diferidos (Nota 18) 184.004 209.660
IRPJ e CSLL diferidos (Nota 19b)) 124.082 192.281
Patrimônio líquido (Nota 20) 875.500 999.027
Capital social 632.529 632.529
Reserva legal 15.835 15.835
Reserva de capital 52.751 5z2.751
Reserva de dividendos 174.385 297.912

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 31/12/2019 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)

Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e de 2018 (Em milhares de reais)

Demonstração do resultado 
Para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

(Em milhares de reais)

Demonstração do valor adicionado 
Para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

(Em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações  financeiras 
referentes ao exercício findo em 31/12/2019

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração do resultado abrangente
Para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

 (Em milhares de reais)
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Inferior a 
um ano

Um a 
três anos

Três a 
cinco anos

Superior a 
cinco anos Total

Fornecedores 32.495 - - - 32.495
Empréstimos e 
financiamentos 99.547 211.382 216.689 717.936 1.245.554

132.042 211.382 216.689 717.936 1.278.049
(d). Análise de sensibilidade adicional requerida pela CVM. Apresentamos
a seguir os impactos que seriam gerados por mudanças nas variáveis de riscos 
pertinentes às quais a Cia. está exposta no final do período. As variáveis de riscos 
relevantes para a Cia. no período, levando em consideração o período projetado 
para essa avaliação são sua exposição à flutuação nas taxas de juros. A admi-
nistração entende que o cenário provável é uma variação de 0,7% nas taxas 
de juros, conforme expectativa de mercado. Os demais fatores de riscos foram 
considerados irrelevantes para o resultado de instrumentos financeiros. A análise 
de sensibilidade é determinada com base na exposição às taxas de juros dos ins-
trumentos financeiros não derivativos no final do período de relatório. Conforme 
determinado pela Instrução CVM 475/08, que requer que sejam apresentados 
dois cenários com deterioração de 25% e 50% da variável de risco considerado. 
Apresentamos abaixo os possíveis impactos. Esses cenários poderão gerar im-
pactos nos resultados e/ou nos fluxos de caixa futuros da Cia. conforme descrito 
a seguir: • Cenário provável: manutenção dos níveis de juros nos mesmos níveis 
observados em 31/12/2019. • Cenário 1: Deterioração de 25% no fator de risco 
principal do instrumento financeiro em relação ao nível verificado em 31/12/2019. 
• Cenário 2: Deterioração de 50% no fator de risco principal do instrumento finan-
ceiro em relação ao nível verificado em 31/12/2019.

Indicadores Ativo Passivo

Ativo
(passivo)
exposto

Efeito Estimado no lucro 
do patrimônio líquido para 

31/12/2019
Cenário provável
97% CDI 16.160 16.160 4,45 719
TR + 0,5 % 140 - 140 0,50 -
9 9 % CDI 14.454 - 14.454 5,65 817
TJLP + 1 % - (633.806) (633.806) 6,57 (41.641)

30.754 (633.806) (603.052) (40.105)
Cenário 1
97% CDI 16.160 16.160 5,57 900
TR + 0,5% 140 - 140 0,63 1
9 9 % C DI 14.454 - 14.454 5,68 821
T JLP + 1 % - (633.806) (633.806) 8,21 (52.035)

30.754 (633.806) (603.052) (50.313)
Cenário 2
97% CDI 16.160 16.160 6,68 1.079
TR + 0,5% 140 - 140 0,75 1
9 9 % C DI 14.454 - 14.454 6,82 986
T JLP + 1 % - (633.806) (633.806) 9,86 (62.493)

30.754 (633.806) (603.052) (60.427)
(e). Riscos operacionais. Os riscos operacionais são aqueles inerentes à própria 
execução do negócio da Cia. e podem decorrer das decisões operacionais e de 
gestão da empresa ou de fatores externos. Risco de interrupção do serviço: em 
caso de interrupção do serviço, a Cia. estará sujeita à redução de suas receitas 
através da aplicação de algumas penalidades, dependendo do tipo, do nível e da 
duração da indisponibilidade dos serviços.  Risco de construção e desenvolvimen-
to da infraestrutura: caso a Cia. expanda os seus negócios através da construção 
de novas instalações de transmissão poderá incorrer em riscos inerentes a ativida-
de de construção, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais que 
poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades. Risco técnico: a infra-
estrutura da Cia. é dimensionada de acordo com orientações técnicas impostas por 
normas locais e internacionais. Ainda assim, algum evento de caso fortuito ou força 
maior pode causar impactos econômicos e financeiros maiores do que os previstos 
pelo projeto original. Nestes casos, os custos necessários para a recolocação das 
instalações em condições de operação devem ser suportados pela Cia., ainda que 
eventuais indisponibilidades de suas linhas de transmissão não gerem redução 
das receitas (Parcela Variável). Durante o período findo em 31/12/2019 e o exercí-
cio findo 31/12/2018 a Cia. não operou com instrumentos financeiros derivativos. 
3.2 Gestão de capital. Os objetivos da Cia. ao administrar seu capital são os de 
salvaguardar a capacidade de continuidade para oferecer retorno aos acionistas e 
benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital 
ideal para reduzir esse custo.Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Cia., 
a administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, 
rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, 
ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de 
endividamento. Condizente com outras Cia.s do setor, a Cia. monitora o capital 
com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida 
líquida expressa como percentual do capital total. A dívida líquida, por sua vez, cor-
responde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazo, 
conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa 
e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio 
líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida. Os 
índices de alavancagem financeira podem ser assim sumariados:

2019 2018
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 837.419 872.001
(-) Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) (16.202) (20.299)
Dívida líquida 821.217 851.702
Total do Patrimônio líquido 875.500 999.027
Total do Capital 1.696.717 1.850.729
Índice de alavancagem financeira - % 48 46
3.3. Estimativa do valor justo. A Cia. efetua uma análise dos instrumentos fi-
nanceiros que são mensurados pelo valor justo após o reconhecimento inicial, 
agrupados nos Níveis 1 a 3 com base no grau observável do valor justo, em 
31/12/2019, conforme abaixo demonstrado: • Mensurações de valor justo de Ní-
vel 1 são obtidas de preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos ou passivos idênticos. • Mensurações de valor justo de Nível 2 são obtidas 
por meio de outras variáveis além dos preços cotados incluídos no Nível 1, que 
são observáveis para o ativo ou passivo diretamente (ou seja, como preços) ou 
indiretamente (ou seja, com base em preços). • Mensurações de valor justo de 
Nível 3 são as obtidas por meio de técnicas de avaliação que incluem variáveis 
para o ativo ou passivo, mas que não têm como base os dados observáveis de 
mercado (dados não observáveis). Em 31/12/2019, a Cia. possui dois ativos fi-
nanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado – os saldos de títulos 
de renda fixa e caixa restrito que montam, nesta data, respectivamente, R$ 140 
(2018 - R$ 71) e R$ 14.454 (2018 - R$ 10.854) que são classificados como nível 2.
4.Instrumentos financeiros por categoria

31/12/2019 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2018

Ativos financeiros
Valor

contábil
Valor de 
mercado

Valor
contábil

Valor de 
mercado

Recebíveis :
Clientes 14.897 14.897 17.847 17.847
Caixa e equivalentes de caixa 16.202 16.202 20.299 20.299
Partes relacionadas 90.418 90.418 50.395 50.395
Depósitos judiciais e outros 
ativos 6.999 6.999 13.220 13.220
Mensurados pelo valor justo
 por meio do resultado:
Caixa restrito 14-454 14.454 10.854 10.854
Títulos e valores mobiliários 140 140 71 71

143.110 143.110 112.686 112.686
Passivos financeiros
Mensurado pelo custo amortizado:
Empréstimos e financiamentos 837.419 837.419 872.001 872.001
Provisões 24.148 24.148 35.595 35.595
Fornecedores e outros passivos 32.852 32.852 18.206 18.206

894.419 894.419 925.802 925.802
Valorização dos instrumentos financeiros. A Cia. opera com diversos instrumen-
tos financeiros, com destaque para caixa e equivalentes de caixa, contas a pagar a 
fornecedores e financiamentos. Os valores registrados no ativo e no passivo circu-
lante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a 
três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que 
são sistematicamente renegociados, os valores contábeis aproximam-se dos va-
lores justos. Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos da Cia., em 
31/12/2019 estão descritos a seguir, bem como os critérios para sua valorização/ 
avaliação: (a) Caixa e equivalentes de caixa, outros ativos e fornecedores. Os 
valores contabilizados aproximam-se dos de realização. (b) Financiamentos. A Cia. 
possui operações de empréstimos e financiamentos que reúnem características pró-
prias e contratadas com instituições que operam com crédito a longo prazo (Banco da 
Amazônia S.A. e SUDAM). Não existe um mercado nacional consolidado de crédito 
de longo prazo com as características dos financiamentos do Banco da Amazônia 
S.A., onde as ofertas de crédito com tais características de longo prazo, normal-
mente estão limitadas a estas instituições. O valor contabilizado dos empréstimos 
aproxima-se do valor justo em 31/12/2019, pois a Administração considera que não 
houve oscilação significativa nas taxas de mercado para aplicação nos financiamen-
tos obtidos pela Cia.. 5. Qualidade do crédito dos ativos contratuais. A qualidade 
do crédito dos ativos contratuais que estão vencidos é avaliada mediante às informa-
ções históricas sobre os índices de inadimplência de contrapartes (Nota 2.1 (a)). Ne-
nhum dos ativos financeiros totalmente adimplentes foi renegociado neste exercício. 
6. Caixa e equivalentes de caixa 2019 2018
Bancos 42 20.299
Aplicação financeira (i) 16.160 -

16.202 20.299
(i) Remunerado a 97% CDI.
7. Clientes 2019 2018
A vencer 14.083 15.936
Vencidas até 30 dias 54 51
Vencidas de 30 até 365 dias 64 43
Vencidas há mais de 365 dias 696 1.817

14.897 17.847
A Cia. não registra provisão para créditos de liquidação duvidosa em relação a 
seus clientes, uma vez que, no caso de inadimplência, a Cia. como agente de 
transmissão, solicitou à ONS o acionamento centralizado de garantia bancária 
do usuário relativa ao contrato de constituição de garantia ou carta de fiança, 
conforme previsto no contrato de concessão.
8. Impostos a recuperar 2019 2018
IR a recuperar 2.167 1.816
IRPJ antecipado 536
CSLL a recuperar 99 286
Cofins a recuperar 462 515
Pis a recuperar 78 42
Outros 17 37

3.359 2.696
9. Ativo de concessão - contratual 2019 2018
Movimentação
Saldo inicial em 1º de janeiro 2.209.954 2.169.806
Remuneração do ativo de concessão contratual 160.057 152.474
Perda de remuneração do ativo contratual (i) (307.803) -
Adoção ao CPC 47 - 23.833
Recebimento (133.223) (136.159)

1.928.985 2.209.954
Circulante 135.283 155.873
Não circulante 1.793.702 2.054.081

(i). Refere-se à revisão tarifária, descrita na cláusula sétima do contrato de con-
cessão da Cia. que ocorre a cada cinco anos, que reduziu a RAP em 7,848% para 
o ciclo 2019 -2020. A receita do leilão reposicionada, conforme resolução homo-
logatória nº 2.565 de 25/06/2019, foi R$ 117.799. Ademais, houve efeitos captu-
rados no exercício de 2019 decorrentes de revisões em premissas e conceitos 
anteriormente utilizados para melhor refletir a realidade do negócio e os aspectos 
técnicos contábeis a serem seguidos. O montante reconhecido no resultado do 
exercício de 2019 decorrente das revisões citadas foi de R$ 182.216. O contrato 
de concessão regulamenta a exploração dos serviços públicos de transmissão 
de energia elétrica pela Cia., onde o preço é regulado (tarifa) e denominado Re-
ceita Anual Permitida (RAP). A transmissora não pode negociar preços com usu-
ários e o contrato tem sua RAP atualizada monetariamente por índice de preços 
uma vez por ano e revisada a cada cinco anos. A Cia. não registra provisão para 
créditos de liquidação duvidosa em relação a seus clientes, uma vez que, no 
caso de inadimplência, a Cia. como agente de transmissão, solicitou à ONS o 
acionamento centralizado de garantia bancária do usuário relativa ao contrato de 
constituição de garantia ou carta de fiança.10. Adiantamentos a fornecedores. 
Os saldos de adiantamentos a fornecedores vinculados à construção da infraes-
trutura do contrato inicial correspondem a: 

2019 2018
Materiais 9.788 10.418
Serviços 602 1.010
Outros 88 582
(-) Provisão para perda (i) (6.951) (6.951)

3.527 5.059
(i) Refere-se a provisão para perda de saldos adiantados a fornecedores de 
materiais para os quais a Cia. não possui expectativa de recuperação. 11. Cai-
xa restrito. Refere-se à conta reserva estabelecida em garantia do contrato 
de empréstimo do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). 
Instituição financeira 2019 2018
Banco da Amazônia S.A. 14.454 10.854
A conta reserva deverá ter o valor equivalente a uma quota semestral do serviço 
da dívida vencida para o FDA e três meses do serviço da dívida vencida para 
o FNO. Em abril de 2018 foi apresentado ao Banco da Amazônia na qualidade 
de agente operador do FDA a dotação gradativa da conta reserva até 2022. 
12.  Depósitos judiciais. O saldo se refere, basicamente, a depósitos judiciais 
trabalhistas realizados em grande parte no exercício de construção da linha de 
transmissão. A variação no período se refere basicamente à baixa de depósito 
judicial. 13. Partes relacionadas. A Cia. possui os seguintes saldos em aberto 
de operações com partes relacionadas:

2019 2018
Isolux Ingenieria S.A. (i) - (13.871)
Gemini Energy S.A. (ii) 90.418 65.807
Outros - (1.541)

90.418 50.395
(i) Devido a troca do controle societário da controlada da Gemini Energy S.A., 
a Isolux Engenieria S.A. deixou de ser partes relacionadas em 2019. (ii) A Ge-
mini Energy S.A. captou esse montante para investimento em obras de suas 
controladas. Remuneração do pessoal-chave da administração. A Cia. em 
31/12/2019 e em 31/12/2018 não efetuou pagamento por serviços do pessoal-
-chave da administração correspondentes a salários e encargos em virtude de 
este serem pagos por outras empresas do grupo. 14. Fornecedores. A Cia. 
possui os seguintes saldos em aberto de fornecedores:

2019 2018
Material 5.338 6.073
Serviços 26.483 10.422
Outros 674 1.423

32.495 17.918
15. Empréstimos e financiamentos 2019 2018
Saldo inicial 872.001 897.600
Amortização de principal (73.734) (48.238)
Conversão de dívida - (28.221)
Pagamento de juros (24.730) (19.647)
Juros provisionados 62.832 69.456
Custo de transação (i) 1.050 1.051
Total dos empréstimos e financiamentos 837.419 872.001
Circulante 77.778 158.225
Não circulante 759.641 713.776
A Cia. emitiu debêntures em 2010 (debêntures de primeira emissão privada 
conversíveis em dívida em quatro séries da espécie com garantia real e fide-
jussória) sendo 100% das debêntures subscritas pelo Fundo de Desenvolvi-
mento da Amazônia (FDA), gerido pela Superintendência de Desenvolvimento 
da Amazônia- SUDAM, com as seguintes características: Valor: R$ 602.448.
Prazo: 240 meses. Encargos: TJLP + 1% a.a. A primeira prestação foi paga 
em outubro de 2014 e as demais a cada seis meses, vencendo-se a última 
prestação em outubro de 2030. Em 30/12/2010 foi assinado o contrato de finan-
ciamento com o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) gerido 
pelo Banco da Amazônia - BASA, nos seguintes termos: Valor: R$ 151.017. 
Prazo: 240 meses. Encargos: Fixo - 10% a.a. A primeira prestação foi paga no 
dia 10/03/2015 e as demais no dia 10 dos meses subsequentes, vencendo-se 
a última prestação em janeiro de 2031. (i) Custos de transação (comissões 
bancárias e IOF). Estes custos são compostos por gastos com comissões ban-
cárias e IOF pagas durante o exercício quando da captação dos financiamentos 
e alteram a taxa efetiva de juros dos contratos sendo reconhecido como despe-
sas financeiras no resultado ao longo da vigência dos referidos créditos.Garan-
tias concedidas. Fianças corporativas emitidas pela Gemini Energy S.A. Para 
os créditos de longo prazo, foram dados em garantia os recebíveis do contrato 
de concessão e o penhor das ações. As posições dos empréstimos e financia-
mentos e das amortizações do saldo de longo prazo, a partir de 31/12/2021 
obedecem ao seguinte escalonamento anual, deduzindo o custo de transação:
Exercício Amortização não circulante
2021 74.261
2022 74.261
2023 74.261
2024 74.261
De 2025 em diante 462.598

759.641
16. Impostos, taxas e contribuições a recolher. Em 31/12/2019, os principais 
impostos, taxas e contribuições a recolher referem-se a taxas regulamentares e 
encargos relacionados à folha de pagamento. 

2019 2018
Encargos regulatórios (i) 4.214 3.216
IRRF retido de fornecedores 641 650
ISS 577 591
Pis/Cofins sobre receita 1.175 1.047
INSS terceiros 1.231 1.590
Outros 608 328

8.446 7.422
(i) Compõe-se pelos seguintes encargos: Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 
Reserva Global de Reversão (RGR), Taxa de Fiscalização dos Serviços de 
Energia Elétrica (TFSEE), Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT) e Ministério de Minas e Energia (MME).
17. Provisões 2019 2018
Contingências (a) 24.148 35.595

24.148 35.595
(a) Provisão para demandas judiciais. As demandas judiciais são avaliadas 
periodicamente e classificadas segundo probabilidade de perda para a Cia.. 
Provisões são constituídas para todas as demandas judiciais para os quais é 
provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a obrigação e uma 
estimativa razoável possa ser feita. As demandas judiciais com probabilidade 
de perda provável são como segue: 

2019 2018
(Não auditado)

Ambientais (i) 23.433 33.759
Cíveis (ii) 509 945
Trabalhistas (iii) 206 891

24.148 35.595
(i) Ambientais. A Cia. está envolvida em processo administrativo ambiental 
relacionado a descumprimento de condicionantes para o licenciamento am-
biental. (ii) Cíveis. A Cia. está envolvida em processo cível relacionados a in-
denização decorrente da sua própria atividade, isto é, operar e manter suas 
linhas de transmissão, subestações e equipamentos nos termos do contrato 
de concessão de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. (iii) Tra-
balhistas. A Cia. responde por certos processos judiciais, perante diferentes 
tribunais, advindos dos processos trabalhistas por questões de horas extras, 
adicional de periculosidade entre outros. A Cia. possui depósitos judiciais tra-
balhistas no montante de R$1.550 em 31/12/2019). (b)    . Processos com pro-
babilidade de perda classificada como possível. A Cia. e suas controladas 
possuem ações de natureza ambiental, cível, fundiária, trabalhista e tributária, 
envolvendo riscos de perda que a administração, com base na avaliação de 
seus consultores jurídicos, classificou como perda possível, para as quais não 
constitui provisão, no montante estimado de R$ 92.244 em 31/12/2019. (R$ 
28.551 em 31/12/2018). 
Classificação Quantidade Total
Ambiental (i) 3 53.286
Cíveis (ii) 14 12.245
Trabalhistas 2 314
Tributário (iii) 1 26.399

20 92.244
(i) Ambiental – Execução de multa. A Cia. está envolvida em processo judicial 
de execução de multa proveniente de descumprimento de condicionantes para 
o licenciamento ambiental. A Cia. defende que o valor da multa é desproporcio-
nal, tendo em vista a inexistência de danos ambientais. A execução encontra-se 
suspensa. O valor da causa está avaliado em R$48.524 (ii) Cível – Ação de 
Cobrança. Ação de cobrança, de 2016, movida por Joário Serafim para recebi-
mento dos valores provenientes da locação de veículos, no período de 2011 a 
2014. A tese de defesa baseia-se no excesso do valor cobrado, tendo em vista 
a comprovação da quitação de quantias inseridas na ação judicial. O processo 
ainda aguarda julgamento. O valor da causa está avaliado em R$ 5.268. (iii)
Tributário – Execução fiscal Processo judicial de execução, de 2019, com 
base no auto de infração lavrado pelo Município de Porto de Moz, no Estado do 
Pará, referente à suposta contratação de serviços para a obra de construção 
das Linhas de Transmissão que passaram por aquela localidade. A Cia. defen-
de que os serviços foram prestados através de mão de obra própria, não sendo 
hipótese de incidência de ISS. O processo ainda aguarda julgamento. O valor 
da causa está avaliado em R$ 26.399. 18. Pis e Cofins diferidos. Refere-se
ao Pis e Cofins diferidos calculados sobre os efeitos da receita com construção 
dos ativos de contrato.

PIS e COFINS diferidos
Em 31/12/2018 209.660
Reversão em 2019 (i) (25.656)
Em 31/12/2019 184.004
(i) Em junho de 2019 ocorreu a revisão tarifária definida pela Resolução Homo-
logatória nº 2.565 que reduziu a Receia Anual Permitida da Cia. em 7,848%. A 
reversão refere-se ao efeito da correção monetária do Ativo de Concessão. 19. 
Imposto de renda e contribuição social. Em 31/12/2019 e de 2018, a reconci-

liação das despesas de imposto de renda e de contribuição social apresentada 
no resultado era como segue: 
(a) Reconciliação das taxas efetivas e nominais 2019 2018
Prejuízo/Lucro antes do IR/CSLL (191.385) 39.154
Alíquota nominal combinada do IR/CSLL 34% 34%
Imposto calculado com base em alíquota legal 65.071 (13.312)
Adições /Exclusões (2.187) (9.927)
Compensação de Prejuízo Fiscal 30% 1.832 -
Incentivo PAT 7 5 -
Beneficio fiscal IRPJ - SUDAM 3.043 -
Parcela isenta do lucro para o adicional de 10% do IR 24 -
Despesa de im posto de renda e contribuição social 67.858 (23.239)
IR e CSLL Corrente (1.131) -
IR e CSLL Diferido 68.989 (23.239)
IR e CSLL Corrente e Diferido 67.858 (23.239)
Alíquota Efetiva 36% 59%
Os valores de impostos de renda e contribuição social diferidos ativos originam-
-se basicamente das diferenças temporárias entre os prejuízos contábeis e fis-
cais. Esses ativos serão realizados ao longo do contrato de concessão. A Cia. 
tem expectativa de geração de lucro que lhe permitirá de utilizar os créditos nos 
próximos anos. (i) Benefício Fiscal IRPJ SUDAM. A Superintendência do De-
senvolvimento da Amazônia (SUDAM) concedeu incentivos e benefícios fiscais 
para empreendimentos de setores considerados prioritários para o desenvolvi-
mento regional no Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, 
Tocantins, Pará e Maranhão (área SUDAM). Dentre os empreendimentos con-
siderados prioritários, a Cia. está enquadrada no setor de infraestrutura - projeto 
de energia e obteve o direito de redução de 75% do Imposto de Renda e adi-
cionais não-restituíveis até 2027 através do Laudo SUDAM 69/2018. Dentre as 
obrigações estabelecidas para usufruir os benefícios, destacamos: (a) O valor 
da redução ou isenção deverá ser aplicado em atividades diretamente ligadas 
à produção ou operação da empresa; (b) O valor do imposto que deixar de ser 
pago não poderá ser distribuído aos sócios ou acionistas e constituíra reserva 
de incentivos fiscais; (c) As reservas de incentivos fiscais referentes ao benefí-
cio somente poderão ser utilizadas para absorção de prejuízos ou aumento de 
capital social.
(b) Imposto de renda e contribuição social diferido IR e CSSL diferidos
Em 31/12/2018 192.281
Reversão em 2019 (68.990)
Adição 790
Em 31/12/2019 124.081
20. Patrimônio líquido. (a) Capital social. O capital subscrito e integralizado 
em 31/12/2019 e está representado por 632.529 mil ações ordinárias de R$ 1
cada. A composição por quantidade de ações do capital social subscrito da Cia. 
é como se segue:
Acionistas Ordinárias
Isolux Energia e Participações S.A. (i) 527.120.000
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA 105.409.095

632.529.095
(i) Em 22/01/2020, a Isolux Energia e Participações S.A. passou a ser denomi-
nada como “Gemini Energy S.A.”. (b) Reserva legal. A reserva legal é consti-
tuída com base em 5% do lucro líquido do exercício, observando-se os limites 
previstos pela Lei das Sociedades Anônimas. 
21. Receita 2019 2018
Receita bruta de serviços
Receita de operação (i) 8.768 14.727
Receita de remuneração do ativo de concessão 
contratual (ii) 160.058 152.474
Perda de remuneração do ativo contratual (Nota 9) (307.803) -
Outras Receitas (iii) 4.247 (7.893)

(134.730) 159.309
Pis e Cofins (13.196) (13.281)
Pis e Cofins diferido (Nota 18) 25.655 (1.454)
Quota para RGR, TFSEE e P&D (5.051) (5.026)
Receita líquida de serviços (127.322) 139.548
(i). Serviços de implementação de infraestrutura e de Operação e Manu-
tenção. A receita relacionada a implementação da infraestrutura para presta-
ção de serviços de transmissão de energia elétrica sob o contrato de concessão 
de serviços é reconhecida conforme gastos incorridos. As receitas dos serviços 
de operação e manutenção são reconhecidas no período no qual os serviços 
são prestados pela Cia., bem como parcela de ajuste. Quando a Cia. presta 
mais de um serviço em um contrato de concessão, a remuneração recebida é 
alocada por referência aos valores justos relativos dos serviços entregues. (ii).
Remuneração dos ativos de concessão. A receita de juros é reconhecida 
pela taxa de juros de mercado que reflete a volatilidade econômica sobre o fluxo 
futuro de recebimento de caixa que remunera o investimento da infraestrutu-
ra de transmissão. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de 
contrato é estabelecida na data do início de cada contrato de concessão. (iii).
Outras receitas. Valores referentes a outras receitas da Cia. como parcelas 
de ajuste do ciclo anterior, indisponibilidade de equipamentos e outras receitas 
relacionadas a outros serviços prestados.
 22. Custo de operação e manutenção e despesas gerais e administrativas.

2019 2018
Despesas com pessoal (4.518) (2.609)
Serviços de operação e manutenção (7.393) (9.298)
Despesas gerais 13.610 (5.681)

1.699 (17.588)
Classificadas como:
Custo dos bens construídos e serviços prestados (7.393) (9.298)
Despesas gerais e administrativas (i) 9.092 (8.290)

1.699 (17.588)
(i) O saldo principal se refere a reversão de provisão de contingência devido a 
mudança de prognóstico de um processo ambiental que estava na esfera admi-
nistrativa e foi judicializado através de execução fiscal na qual a Cia. questiona 
o cabimento da multa e o valor aplicado.
23. Resultado financeiro líquido 2019 2018
Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos (62.832) (69.457)
IOF (79) -
Outras despesas financeiras (i) (8.866) (15.249)

(71.777) (84.706)
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras 403 -
Variação monetária 4.654 -
Outras receitas financeiras 958 1.900

6.015 1.900
Resultado financeiro líquido (65.762) (82.806)
(i) O saldo se refere basicamente a atualização monetária de contingências.
 24. Outras divulgações sobre fluxo de caixa. 
(a). Reconciliação da dívida líquida 2019 2018
Empréstimos de curto prazo 77.778 158.225
Empréstimos de longo prazo 759.641 713.776
Total da dívida 837.419 872.001
Caixa e equivalentes de caixa (16.202) (20.299)
Dívida líquida 821.217 851.702
Empréstimos bancários

Circu-
lante

Não cir-
culante

Total da 
dívida

Caixa e 
equiva-

lentes
Dívida
líquida

Dívida líquida em 31/12/2018 158.225 713.776 872.001 (20.299) 851.702
Movimentações que afetaram 
o fluxo de caixa (98.465) 63.883 (34.582) 4.097 (30.485)
Movimentações que não 
afetaram o fluxo de caixa 18.018 (18.018) - - -
Dívida líquida em 31/12/2019 77.778 759.641 837.419 (16.202) 821.217
25. Seguros. A cobertura de seguro foi contratada pelos montantes a seguir, 
considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas opera-
ções e orientação dos consultores de seguros. Em 31/12/2019, a Cia. apresenta 
as seguintes apólices de seguro: 

Ramo Vigência
Importância

Segurada
Riscos nomeados operacionais 13/06/2019 a 13/06/2020 R$ 100.000
Responsabilidade civil geral 13/06/2019 a 13/06/2020 R$ 10.000
26. Resumo das principais políticas contábeis. As principais políticas contá-
beis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas 
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercí-
cios e períodos apresentados. 26.1 Descrição das principais práticas contá-
beis adotadas. 26.1.1 Conversão de moeda estrangeira. (a) Moeda funcional 
e moeda de apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da 
Cia. são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual 
a Cia. atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresen-
tadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Cia.. (b) Transações e saldos. 
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, 
utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou 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. Os ganhos e as perdas cam-
biais relacionados com empréstimos e financiamentos, caixa e equivalentes de 
caixa são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa 
financeira. 26.2 Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa 
incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de 
alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, que são pronta-
mente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a 
um insignificante risco de mudança de valor. 26.3. Instrumentos financeiros. 
26.3.1 Classificação e mensuração. A Cia. classifica seus ativos financeiros 
sob as seguintes categorias: (i) mensurados ao valor justo por meio do resultado; 
e (ii) custo amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos 
financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus 
ativos financeiros no reconhecimento inicial. 26.3.2 Ativos financeiros. (i) Valor 
justo por meio do resultado. São ativos financeiros mantidos para negociação 
ativa. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados 
na demonstração do resultado na rubrica “Resultado financeiro” no período em 
que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com 
outra operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do 
resultado afetada pela referida operação. A  Cia. avalia, na data do balanço, se há 
evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros 
está registrado por valor acima de seu valor recuperável (“impairment”). Se hou-
ver alguma evidência, a perda mensurada como a diferença entre o valor recupe-
rável e o valor contábil desse ativo financeiro é reconhecida na demonstração do 
resultado. Em 31/12/2019, os ativos e passivos financeiros da Cia. classificados 
nessa categoria compreendiam caixa restrito e títulos e valores mobiliários. (ii)
Custo amortizado. Esses ativos são mensurados subsequentemente pelo custo 
amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O custo amortizado é 
reduzido por perdas por redução ao valor recuperável. A receita de juros, ganhos 
e perdas cambiais e a redução ao valor recuperável são reconhecidos no resulta-
do. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. 
Em 31/12/2019, os ativos e passivos financeiros da Cia. classificados nessa ca-
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tegoria compreendiam as contas a pagar aos fornecedores, clientes e os emprés-
timos e financiamentos. 26.3.3 Ativo de concessão. Conforme previsto no con-
trato de concessão, o concessionário atua como prestador de serviço. O conces-
sionário implementa, amplia, reforça ou melhora a infraestrutura (serviços de im-
plementação a infraestrutura) usada para prestar um serviço público além de 
operar e manter essa infraestrutura (serviços de operação e manutenção) duran-
te determinado prazo. A transmissora de energia é remunerada pela disponibili-
dade da infraestrutura durante o prazo da concessão. O contrato de concessão 
não transfere ao concessionário o direito de controle do uso da infraestrutura de 
serviços públicos. É prevista apenas a cessão de posse desses bens para reali-
zação dos serviços públicos, sendo os bens revertidos ao concedente após o 
encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem direito de operar a 
infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do Poder Conce-
dente, nas condições previstas no contrato de concessão. O concessionário deve 
registrar e mensurar a receita dos serviços que presta de acordo com os Pronun-
ciamentos Técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Clientes, CPC 48 – Ins-
trumentos Financeiros e ICPC 01 (R1) – Contratos de Concessão. Caso o con-
cessionário realize mais de um serviço regidos por um único contrato, a remune-
ração recebida ou a receber deve ser alocada a cada obrigação de performance 
com base nos valores relativos aos serviços prestados caso os valores sejam 
identificáveis separadamente. (a). Ativo de Concessão – contratual. A conces-
são da Cia. foi classificada dentro do modelo de ativo de concessão contratual, a 
partir de 01/01/2018, conforme adoção do CPC 47 - Receita de Contrato com 
Clientes. O ativo de concessão contratual se origina na medida em que a conces-
sionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de trans-
missão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto, porém o rece-
bimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de desem-
penho de operação e manutenção. Mensalmente, à medida que a Cia. opera e 
mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de concessão contratual equivalente 
à contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de desempenho de 
construir torna-se um ativo financeiro, pois nada mais além da passagem do tem-
po será requerida para que o referido montante seja recebido. Os benefícios des-
te ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do ativo de concessão contratual 
das concessionárias de transmissão de energia é formado por meio do valor pre-
sente 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 usu-
ários. Estes recebimentos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de 
transmissão e eventuais investimentos não amortizados (bens reversíveis) ge-
ram o direito de indenização do Poder Concedente ao final do contrato de conces-
são. Este fluxo de recebimentos é remunerado pela taxa que representa o com-
ponente financeiro do negócio, estabelecida no início de cada projeto. A imple-
mentação da infraestrutura, atividade executada durante fase de obra, tem o di-
reito a contraprestação vinculada à performance de finalização da obra e das 
obrigações de desempenho de operar e manter, e não somente a passagem do 
tempo, sendo o reconhecimento da receita e custos das obras relacionadas à 
formação deste ativo através dos gastos incorridos. Assim, a contrapartida pelos 
serviços de implementação da infraestrutura efetuados nos ativos da concessão 
a partir de 01/01/2018 passaram a ser registrados na rubrica “Implementação da 
Infraestrutura”, como um ativo de concessão contratual, por terem o direito a 
contraprestação ainda condicionados à satisfação de outra obrigação de desem-
penho. As receitas com implementação da infraestrutura e receita de remunera-
ção dos ativos de concessão estão sujeitas ao diferimento de Programa de Inte-
gração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
- COFINS cumulativos, registrados na conta “impostos diferidos” no passivo não 
circulante. 26.4. Despesas antecipadas. Os custos de transação relacionados à 
contratação dos empréstimos ficam como despesas antecipadas no ativo até o 
recebimento do empréstimo. A partir do recebimento, são transferidos para o 
passivo financeiro reduzindo o saldo inicial e alterando a taxa de juros. 26.5 Con-
tas a pagar aos fornecedores. As contas a pagar aos fornecedores são obriga-
ções a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso 

normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o paga-
mento for devido no exercício de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos 
negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresen-
tadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo 
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso 
do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao 
valor da fatura correspondente. 26.6. Empréstimos e financiamentos. Os em-
préstimos e financiamentos tomados são reconhecidos inicialmente no recebi-
mento dos recursos líquidos dos custos de transação. Esses custos vão reduzir o 
saldo inicial e alterar a taxa de juros. Em seguida, os financiamentos tomados são 
apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros pro-
porcionais ao período incorrido ("pro rata temporis").  26.7 Provisões. As provi-
sões são reconhecidas quando a Cia. tem uma obrigação presente, legal ou não 
formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do 
valor possa ser feita. 26.8 Demais ativos e passivos. São demonstrados por 
valores conhecido ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes rendimentos (encargos) auferidos (incorridos) até a data do balanço. Es-
tão classificados no ativo e passivo não circulante, respectivamente, os direitos 
realizáveis e as obrigações vencíveis após doze meses. 26.9. 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 reconhecidos na demonstração do resultado, ex-
ceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos direta-
mente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no 
patrimônio líquido. O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhe-
cidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorren-
tes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores con-
tábeis nas demonstrações financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas 
atualmente para determinação desses créditos diferidos, são de 25% para o im-
posto 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 este-
ja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com 
base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premis-
sas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alte-
rações. A análise dessa recuperação leva em consideração as atividades que 
serão efetuadas pela Cia. bem como as características respectivas do contrato de 
concessão que permitirão a realizações dos impostos diferidos ativos. 26.10. Re-
conhecimento de receita. A Cia. aplicou o CPC 47 – Receita de Contratos com 
Clientes a partir de 1º/01/2018. Os concessionários devem registrar e mensurar a 
receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos técnicos 
CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente. 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 pos-
sível identificar os direitos e obrigações, houver substância comercial e for prová-
vel que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As receitas da 
Cia. são classificadas nos seguintes grupos: (a) Receita de infraestrutura. Refe-
re-se aos serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e me-
lhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de infraes-
trutura são reconhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas acrescendo-
-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que os pro-
jetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da in-
fraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas instalações é imple-
mentada através de contratos terceirizados com partes não relacionadas. As va-
riações 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 Constru-
ção, a Cia. 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. (b). Remuneração dos ativos de concessão. Refere-

-se aos juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor repre-
senta a remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por 
considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar o 
componente financeiro do ativo de concessão contratual, determinada na data de 
início de cada contrato de concessão e fixa durante todo o prazo de concessão. A 
taxa de retorno incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de recebimento 
de caixa. (c)   Receita de operação e manutenção. Refere-se aos serviços de 
operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que 
tem início quando da entrada em operação e visa a não interrupção da disponibili-
dade dessas instalações. 26.11 Encargos regulatórios. Os montantes faturados 
pela Cia. estão sujeitos aos seguintes encargos regulatórios: • Reserva Geral de 
Reversão ("RGR") - encargo do setor elétrico pago mensalmente pelas empresas 
concessionárias de energia elétrica, com a finalidade de prover recursos para re-
versão, expansão e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica. Seu valor 
anual equivale a 2,6% dos investimentos efetuados pela concessionária em ativos 
vinculados à prestação de serviço de eletricidade, limitado a 3% da receita anual. 
• Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica ("TFSEE") - taxa de fisca-
lização de 0,4% incidente sobre a transmissão de energia elétrica, devida mensal-
mente, sendo seu valor fixado pelos Despachos emitidos no início de cada ano 
pela ANEEL e proporcionais ao porte do serviço concedido considerando o valor 
econômico agregado pelo concessionário. Estes encargos são reconhecidos 
como componente da receita operacional líquida (Nota 21). • Pesquisa e Desen-
volvimento (“P&D”): As concessionárias de serviços públicos de distribuição, 
transmissão ou geração de energia elétrica, as permissionárias de serviços públi-
cos de distribuição de energia elétrica e as autorizadas a produção independente 
de energia elétrica, excluindo-se, por isenção, aquelas que geram energia exclu-
sivamente a partir de instalações eólica, solar, biomassa, co-geração qualificada 
e pequenas centrais hidrelétricas, devem aplicar, anualmente, um percentual de 
1% de sua receita operacional líquida em projetos de Pesquisa e Desenvolvimen-
to Tecnológico do Setor de Energia Elétrica – P&D, segundo regulamentos esta-
belecidos pela ANEEL. 26.12 Extinção de passivos financeiros com instru-
mentos patrimoniais.Quando a Cia. emite instrumentos patrimoniais próprios e 
os entrega a seus credores com o intuito de extinguir a totalidade ou parte de um 
passivo financeiro, tais instrumentos patrimoniais são inicialmente reconhecidos 
no patrimônio líquido, mensurados pelo seu valor justo. Se o valor justo dos instru-
mentos patrimoniais próprios emitidos não puderem ser mensurados, estes de-
vem ser mensurados pelo valor justo do passivo financeiro extinto. 26.13 Distri-
buição de dividendos. A Cia. registra, em bases anuais, os dividendos mínimos 
obrigatórios como passivo, a menos que esse dividendo mínimo tenha sido efeti-
vamente pago antes do encerramento do período. Dividendos complementares 
ao mínimo obrigatório são registrados como passivo na data em que seu paga-
mento for aprovado em Assembleia de Acionistas. Dividendos propostos pela Ad-
ministração da Cia., em consonância com a Lei das Sociedades Anônimas, são 
divulgados em nota explicativa. 26.14. Eventos subsequentes. Em 22/01/2020 
através da Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovado a alteração da denomi-
nação da “Isolux Energia e Participações S.A.” para “Gemini Energy S.A.”, empre-
sa à qual a Cia. é subsidiária.
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Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Linhas de Xingu Transmis-
sora de Energia S.A. Opinião com ressalva. Examinamos as demonstrações 
financeiras da Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. ("Cia."), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir 
intitulada "Base para opinião com ressalva", as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Linhas de Xingu Transmissora de Energia 
S.A. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião com ressalva. Conforme divulgado na nota expli-
cativa n° 9 às demonstrações financeiras, a Cia. ajustou as premissas anterior-
mente adotadas quando da adoção do pronunciamento técnico CPC 47/IFRS 
15, que resultaram em ajustes registrados pela Administração na Receita e no 
Custo do exercício findo em 31/12/2019 nos montantes de R$182.216, bruto dos 
efeitos tributários (R$109.138, líquido dos efeitos tributários) e de R$10.765, 
bruto dos efeitos tributários (R$7.105, líquido dos efeitos tributários), respectiva-
mente. Esses montantes deveriam ter sido reconhecidos nas demonstrações 
financeiras dos exercícios as quais as correspondiam mediante reapresentação, 
conforme determinado pela normal brasileira NBC TG 23 - Políticas Contábeis, 
Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Consequentemente, em 
31/12/2019, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do re-
sultado abrangente estão subavaliadas no montante de R$102.033, líquido dos 
efeitos tributários. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformida-
de com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos inde-
pendentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião com ressalva. Principais assuntos de auditoria. Principais as-
suntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os 
mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos 
foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras 
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações fi-
nanceiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses as-
suntos. Além do assunto descrito na seção “Base para opinião com ressalva”, 
determinamos que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de 
auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Ativo de concessão - Contra-
tual. Conforme divulgado na nota explicativa n° 26.3.3 às demonstrações finan-
ceiras, a concessão da Cia. foi classificada dentro do modelo de ativo de conces-
são contratual, a partir de 01/01/2018, conforme adoção do CPC 47 - Receita de 
Contrato com Clientes. Esse assunto foi considerado como significativo para a 
nossa auditoria, tendo em vista a relevância dos saldos envolvidos e o alto grau 
de julgamento e complexidade na determinação dos fatores e das premissas por 
parte da Administração, no momento em que a Cia. obtém o controle do ativo e 
a mensuração do ativo de contrato de concessão, bem como quando as obriga-
ções de performances são satisfeitas. Nossos procedimentos de auditoria inclu-
íram, entre outros: (i) avaliação do desenho, da implementação e da efetividade 
das atividades de controles internos da Cia. relacionados à mensuração do ativo 
de contrato de concessão; (ii) discussão das premissas utilizadas na mensura-
ção do ativo de contrato de concessão com a Administração da Cia.; (iii) obten-
ção das planilhas de mensuração, preparadas pela Cia., para confronto com os 
registros efetuados no sistema contábil com a adequada mensuração e classifi-
cação do ativo de contrato de concessão; (iv) recálculo do ativo de contrato de 

auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segu-
rança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de frau-
de ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões eco-
nômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financei-
ras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avalia-
mos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos 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 prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles inter-
nos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Ob-
temos 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 in-
ternos da Cia.. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de audi-
toria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continui-
dade operacional da Cia.. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve-
mos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-
gações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteú-
do das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstra-
ções financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos respon-
sáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos 
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, conside-
ravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os respon-
sáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como 
mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício cor-
rente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Des-
crevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou 
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em cir-
cunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser 
comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comu-
nicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 30/03/2020
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concessão; (v) leitura e análise dos contratos de concessão; (vi) análise das 
políticas contábeis da Administração em comparação com os requerimentos do 
pronunciamento técnico IFRS 15/CPC 47; e (vii) avaliação das divulgações efe-
tuadas pela Administração nas demonstrações financeiras. Exceto pelos efeitos 
do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressal-
va”, com base nos procedimentos de auditoria anteriormente descritos e nas 
evidências de auditoria obtidas, consideramos que a mensuração e classifica-
ção do ativo de contrato de concessão, realizada pela Cia., assim como as res-
pectivas divulgações, estão adequadas no contexto das demonstrações finan-
ceiras tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as de-
monstrações financeiras e o relatório do auditor. A Administração da Cia. é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange 
o Relatório da Administração, e não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstra-
ções financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na audi-
toria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório 
da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Concluímos que as 
outras informações apresentam distorção relevante pela mesma razão com re-
lação aos valores e outros aspectos descritos na seção “Base para opinião com 
ressalva”. Outros assuntos. Auditoria dos valores correspondentes. As de-
monstrações financeiras da Cia. referentes ao exercício findo em 31/12/2018, 
apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por outros auditores 
independentes, cujo relatório de auditoria, datado de 27/03/2019, continha opi-
nião sem ressalva sobre essas demonstrações financeiras. Demonstração do 
valor adicionado. A demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exer-
cício findo em 31/12/2018, elaborada sob a responsabilidade da Administração 
da Cia., e apresentada como informação suplementar, foi submetida a procedi-
mentos de auditoria executados com a auditoria das demonstrações financeiras 
da Cia.. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração 
está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, confor-
me aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios defi-
nidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalva”, essa demonstração do valor adicio-
nado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo 
os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em re-
lação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidade
da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitida pelo 
“International Accouting 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, a Administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando e di-
vulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi-
nanceiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramen-
to das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-
ções financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
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Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 10.234.027/0001-00

Demonstração das mutações no patrimônio líquido
Para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

(Em milhares de reais)

Demonstração dos fluxos de caixa
Para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

(Em milhares de reais)

Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e de 2018 (Em milhares de reais)
2019 2018

Reclassificado
Passivo e patrimônio líquido 1.935.845 2.143.149
Circulante 89.200 195.818
Fornecedores (Nota 14) 9.340 8.148
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 69.056 175.776
impostos, taxas e contribuições a recolher (Nota16) 10.014 10.284
Outros passivos 790 1.610
Não circulante 957.689 956.593
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 683.747 611.717
Provisões (Nota 17) 13.139 10.726
PIS e COFINS diferidos (Nota 18) 167.556 187.013
IRPJ e CSLL diferidos (Nota 19 b)) 93.247 147.137
Patrimônio líquido (Nota 20) 888.956 990.737
Capital social 667.013 667.013
Reserva legal 20.228 20.228
Reserva de capital 49.496 49.496
Reserva especial de dividendos 152.219 254.000

Demonstração do resultado 
Para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

(Em milhares de reais)

Demonstração do resultado abrangente
Para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

 (Em milhares de reais)

Demonstração do valor adicionado 
Para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

(Em milhares de reais)

Carta do Diretor de Relações com Investidores. Senhores Acionistas, 
Submetemos para apreciação, os presentes Comentários de Desempenho e a
Demonstração Financeira da Linhas de Macapá Transmissora de Energia 
S.A. (“Macapá” ou “Cia.”), com Relatório dos Auditores Independentes, 
referentes ao período findo em 31/12/2019. A Cia. registrou em 31/12/2019 
um resultado operacional negativo de R$ 95.734. Por outro lado, o resultado 
financeiro negativo foi de R$ 57.765. Com isso, o prejuízo do período de 2019 
foi de R$ 101.781 devido a redução da Receita Anual Permitida em 8,406% 
pela revisão tarifária conforme a Resolução Homologatória nº 2.565 de 
25/06/2019. A Cia. apresentou, em 2019, condições financeiras e patrimoniais 
adequadas para desenvolver as suas atividades, implementar seu plano de 
negócios e cumprir suas obrigações de curto, médio e longo prazo. A Linhas 
de Macapá Transmissora de Energia S.A. reafirma o seu compromisso de 
desenvolvimento do país, ao mesmo tempo em que agradece a todos os seus 
Acionistas, Conselho de Administração, colaboradores, clientes, fornecedores 
e os Governos Municipais, Estadual e Federal. 

Luciana Borges Araujo Amaral - Diretora de Relações com Investidores
Histórico. A Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. (“LMTE” ou 
“Cia.”), sociedade anônima de capital aberto, foi constituída em 7/07/2008 e 
está estabelecida no Rio de Janeiro, com filiais no Amapá e Pará. A Macapá 
é uma concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica, 
sendo controlada diretamente pela Isolux Energia e Participações S.A. que 
detém 85% do capital social da Cia. e os outros 15% pertencem ao Fundo 
de Desenvolvimento da Amazônia – FDA. A Cia. tem por objetivo social 
exclusivo a exploração de concessões de serviços públicos de transmissão, 
prestados mediante a implantação, operação e manutenção de instalações 
de transmissão, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão 
de equipamentos e materiais de reserva, programação, medições e demais 
serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica, 
segundo os padrões estabelecidos na legislação e regulamentos.
No dia 16/10/2008, a Cia. assinou com a União, por meio da ANEEL, o Contrato 
de Concessão nº 009/2008 - ANEEL, que regula a Concessão de Serviço 
Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para implantação, operação 
e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, compostas 
pelos seguintes trechos: linha de transmissão em 500 kV, circuito duplo, com 
extensão aproximada de 374 km, com origem na subestação Oriximiná e 
término na subestação Jurupari, ambas localizadas no estado do Pará; linha de 
transmissão em 230 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 95 km, com 
origem na subestação Jurupari e término na subestação Laranjal, localizada 
no estado do Amapá; linha de transmissão em 230 kV, circuito duplo, com 
extensão aproximada de 244 km, com origem na subestação Laranjal e término 
na subestação Macapá, no estado do Amapá; subestação Oriximiná 500/138 
kV (150 MVA); subestação Laranjal em 230/69 kV (200 MVA); subestação 
Macapá em 230/69 kV (450 MVA) e ampliação da subestação Jurupari em 500 
kV (900 MVA). Compreende ainda entradas de linha, barramentos, módulos 
gerais, reatores de linha e de barra, bancos de capacitores em série e em 
derivação, compensador estático, instalações vinculadas e demais instalações 
necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, 
telecomunicação, administração e apoio. O Contrato estabelece uma Receita 
Anual Permitida (“RAP”) de R$ 71.880, sendo reajustada anualmente pela 
ANEEL. Em 28/06/2019, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória 
nº 2.565, estabeleceu a receita anual da Cia. em R$ 110.349, para o período de 
01/07/2019 a 30/06/2020. Composição Acionária. O capital social subscrito 
e integralizado da Cia. é de R$ 667.013, representado por 667.013 milhões de 
ações ordinárias. A composição do capital social subscrito da Cia. é como se 
segue:
Acionistas Ordinárias
Isolux Energia Participações S.A. (i) 567.260.000
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA 99.753.209
(i) Em 22/01/2020, a Isolux Energia e Participações S.A. passou a ser 
denominada como “Gemini Energy S.A.” Desempenho Operacional. Dentro
das obrigações do Contrato de Concessão, a PLENA - Operação e Manutenção 
de Transmissoras de Energia Ltda., uma empresa também controlada 

diretamente pela Gemini Energy S.A., é a responsável pela manutenção 
das instalações de transmissão de energia elétrica. A PLENA possui vasta 
experiência atuando desde a entrada em operação das primeiras linhas de 
transmissão da Isolux em dezembro de 2002, tendo implantado em 2014 seu 
próprio Centro de Operação Remoto do Sistema atuando na Gestão centralizada 
dos ativos de transmissão. A COTESA é a responsável pela operação das 
instalações de energia elétrica e possui um Centro de Operações próprio e uma 
equipe treinada e certificada para atuar dentro dos requisitos operativos e para 
assegurar a disponibilidade dos sistemas operados. Atualmente, opera cerca de 
1.500 MW entre Usinas Eólicas, Usinas Fotovoltaicas, Linhas de Transmissão 
de Alta Tensão e PCHs. As funções transmissão da LMTE estiveram disponíveis 
em dezembro de 2019 acima de 98,66 % do tempo mensal, registrando um 
acumulado acima de 97,66% nos últimos 12 meses, conforme demonstrado na 
tabela abaixo e comparado com 2018.

CONC.

FUNÇAO
TRANSMISSÃO

(POR TIPO 
E NIVEL DE 
TENSÃO)

DISPONIBILIDADE

2018 2019 JAN/19 a 
DEZ/19

DEZEM-
BRO/19

LMTE

LT 500 kV 99.9903% 99,9998% 99,9993% 100,0000%
BCS 500 kV 100;0000% 99.9997% 99.9997% 100,0000%
RT 500 kV 99.8397% 100,0000% 100,0000% 100,0000%

ATR 500/138 kV 100:0000% 99,9730% 99,9730% 100,0000%
CE 500 kV 99.3303% 99.6100% 99,6100% 98,6604%

TR 230/69 kV 99.9768% 97,6569% 97,6559% 98,9539%
LT 230 Kv 99.9996% 99,9716% 99.9715% 99,9877%
CE 230 Kv 99.9034% 99,9220% 99,9220% 99,9754%

A Linha de Transmissão sofreu poucos desligamentos automáticos em 
dezembro de 2019, mas sofreu alguns nos últimos 12 meses resultando nos 
indicadores da tabela abaixo comparado com 2018. 

CONC.

FUNÇAO
TRANSMISSÃO (POR 

TIPO E NIVEL DE 
TENSÃO)

TAXA DE FALHA

2018 2019 JAN/19 a 
DEZ/19

DEZEM-
BRO/19

LMTE

LT 500 kV 1,14 0,57 0,57 0,00
BCS 500kV 0,00 0,50 0,50 0,00
RT 500 kV 0,00 0,00 0,00 0,00

ATR 500/138 kV 0,00 0,00 0,00 0,00
CE 500 kV 10,00 3,01 3,01 0,00

TR 230/69 kV 0,00 0,82 0,82 0,20
LT 230 Kv 1,05 1,05 1,05 0,15
CE 230 Kv 3,00 2,00 2,00 1,00

Desempenho Econômico-Financeiro. As demonstrações financeiras 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). As práticas contábeis adotadas no 
Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira 
e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM. A Cia. aplicou as políticas contábeis definidas 
na nota explicativa nº 26 das demonstrações financeiras em todos os 
exercícios apresentados. Na preparação destas demonstrações financeiras, 
a Cia. adotou ainda todos os pronunciamentos e respectivas interpretações 
técnicas e orientações técnicas emitidas pelo CPC e aprovados pelo CFC, 
que juntamente com as práticas contábeis incluídas na legislação societária 
brasileira são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Abaixo, apresentamos tabelas e explicações sobre as variações significativas 
nas demonstrações de resultado da Cia. (em milhares de reais): 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO (em milhares de R$, exceto percentuais)
31 de dezembro

% Total % Total % Variação
2019 ROL 2018 ROL 2019/ 2018

Receita líquida
Receita líquida (71.232) 100,00 146.593 100,00 (148,59)
Custo de operação e manutenção (11.155) 15,66 (11.792) (8,04) (5,40)
Lucro bruto (82.387) 115,66 134.801 91,96 (161,12)
Despesas gerais e administrativas (13.347) 18,74 (16.135) (11,01) (17,28)
Lucro operacional (95.734) 134,40 118.666 80,95 (180,68)
Despesas financeiras (60.680) 85,19 (67.824) (46,27) (10,53)
Receitas financeiras 2.915 (4,09) 25 0,02 11560,00
Receitas (despesas) 
 financeiras líquidas (57.765) 81,09 (67.799) (46,25) (14,80)
Lucro antes do imposto de 
renda e da contribuição social (153.499) 215,49 50.867 34,70 (401,77)
Imposto de renda e contribui-
ção social corrente e diferido 51.718 (72,61) (15.155) (10,34) (441,26)
Lucro (Prejuízo) líquido do 
período (101.781) 142,89 35.712 24,36 (385,01)
Receita Operacional Líquida. A receita operacional líquida diminui em 
148,59% em  dezembro de 2019 se comparada com 31/12/2018. A variação 
ocorreu devido ao ajuste da revisão tarifária descrita na cláusula sétima do 
contrato de concessão da Cia. que ocorre a cada 5 anos e que reduziu a RAP 
em 8,406% conforme Resolução Homologatória nº 2.556 de 11/06/2019 e 
outros ajustes efetuados. EBITDA. A Composição do EBITDA de 31/12/2019, 
bem como do mesmo período de 2018 é de:
(em milhares de R$, exceto percentuais) 31 de dezembro % Variação

2019 2018 2019/2018
Lucro (Prejuízo) líquido do período (101.781) 35.712 (385,01)
Imposto de renda e contribuição social 
corrente e diferido (51.718) 15.155 (441,26)
Despesas (receitas) financeiras, líquidas 57.765 67.799 (14,80)
EBIT (95.734) 118.666 (180,68)
EBTIDA (95.734) 118.666 (180,68)
Receita Operacional Líquida – ROL (71.232) 146.593 (148,59)
Margem do EBTIDA % 134% 81% 66,03
Em linhas gerais o EBTIDA representa o quanto a empresa gera de recursos 
considerando apenas as suas atividades operacionais, é o lucro antes dos juros, 
impostos, depreciação e amortização. Imposto de renda e contribuição social 
diferidos. A variação do imposto reflete a variação do resultado do período 
que teve como principal impacto a redução da RAP através da revisão tarifária. 
Resultado do Período. O resultado do período é obtido pela diferença entre todas 
as receitas e despesas do período. Como consequência combinação de todos os 
efeitos anteriormente mencionados, o prejuízo líquido em 31/12/2019 alcançou 
R$ 101.781. Auditores Independentes. Em conformidade com o disposto na 
Instrução CVM 381, de 14/01/2003, a Cia. declara que mantém contratada a  
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para a prestação de serviços 
de auditoria externa e suas demonstrações contábeis, bem como para a revisão 
de informações contábeis em atendimento às exigências do Órgão Regulador 
ANEEL, e de contratos de financiamentos, para o exercício de 2019. A Deloitte 
desde então não prestou serviços não relacionados à auditoria independente. A 
política de autuação da Cia., quanto à contratação de serviços não relacionados à 
auditoria externa junto à empresa de auditoria se fundamenta nos princípios que 
preservam a independência do auditor. Agradecimentos. Ao reconhecermos 
que o resultado alcançado é consequência da união e do esforço de nossos 
colaboradores e do apoio, empenho, incentivo e profissionalismo recebidos 
dos públicos com os quais nos relacionamos, queremos expressar nossos 
agradecimentos aos nossos Acionistas, aos senhores membros do Conselho 
de Administração, aos nossos clientes e fornecedores, aos nossos Governos 
Municipais, Estaduais e Federal e demais autoridades, às Agências Reguladoras 
e aos Agentes do Setor. A ADMINISTRAÇÃO

Notas explicativas às demonstrações  financeiras 
referentes ao exercício findo em 31/12/2019

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

– Politicas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros 
e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Financeiras, certas notas 
explicativas de 31/12/2018 estão sendo reapresentadas, para o seu aprimora-
mento, decorrentes dos seguintes assuntos: Em 2019 a Cia. promoveu a revisão 
das contas patrimoniais e respectivas naturezas dos montantes registrados. Com 
base nessa avaliação, houve a reclassificação do montante de R$ 3.109 refe-
rente à provisões e fornecedores em 31/12/2018, e consequentemente esses 
montantes foram reclassificados na Demonstração do Fluxo de Caixa.

31/12/2018
Balanço patrimonial Original Reclassificação Alterado
Passivo (Não auditado)

Circulante 198.927 (3.109) 195.818
Fornecedores 11.257 (3.109) 8.148
Não circulante 953.484 3.109 956.593
Contingência 7.617 3.109 10.726

Total 1.152.411 - 1.152.411
1.5 Mudanças nas políticas contábeis e divulgações. Principais alterações 
nas normas contábeis. A seguir indicamos as alterações de normas que foram 
adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 01/01/2019. Segundo as 
análises realizadas pela administração, nenhuma alteração teve impactos materiais 
para a Cia.. • CPC 06 (R2) - IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil. 
Com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos 
pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos 
os contratos de arrendamento mercantil, estendendo esta análise para os que eram 
classificados como operacionais conforme o IAS 17 (CPC 6 R1). A Administração 
pode optar pela não adoção da Norma para determinados contratos de curto prazo 
ou de pequenos montantes, conforme expediente prárico citado no referido Pronun-
ciamento. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas 
demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos.  O 
IFRS 16, equivalente ao CPC 06 (R2) entra em vigor para exercícios iniciados em 
01/01/2019 e substitui o IAS 17/CPC 06 (R1) - Operações de Arrendamento Mer-
cantil e correspondentes interpretações. Os arrendatários também deverão reava-
liar o passivo do arrendamento na ocorrência de eventos como, mudança no prazo 
do arrendamento, nos pagamentos futuros do arrendamento como resultado da 
alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos. Em geral, o 
arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do passivo de arrendamento como 
um ajuste ao ativo de direito de uso. A Cia. avaliou as exigências desta Norma e 
não identificou impactos relevantes na adoção do CPC 06 (R2). • ICPC 22 – IFRIC 
23 – Incerteza sobre o tratamento dos tributos sobre a renda. Essa interpre-
tação, vigente para o exercício financeiro 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 – Tributos sobre o Lucro. A Cia. avaliou as exigências dessa norma e 
não identificou impactos relevantes. • Outras normas e interpretações novas e 
revisadas já emitidas, mas não efetivas em 31/12/2019: IFRS 17/CPC 11 - Con-
trato de seguro (ii).. IFRS 10/CPC 36 (R3) – Demonstrações consolidadas e IAS 
28 (alterações)/CPC 18 (R2) - Venda ou contribuição de ativos entre um investidor 
e sua coligada ou joint venture (i). Alterações à IFRS 3 - Definição de negócios (i). 
Alterações à IAS 1 e IAS 8 - Definição de material (i). Alterações às referências à 
estrutura conceitual nas normas do IFRS (i). Em vigor para períodos anuais inicia-
dos em ou após: (i)  01/01/2020.  (ii) 01/01/2021. A Cia. ainda não concluiu a sua 
análise sobre os eventuais impactos dessas IFRS novas e revisadas, já emitidas e 
ainda não efetivas em suas demonstrações financeiras de 31/12/2019. 2 Estimati-
vas e julgamentos contábeis críticos. As estimativas e os julgamentos contábeis 
são continuamente avaliados e se baseiam  na experiência histórica e em outros 

fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. 2.1 Estimativas e premissas contábeis críticas. Com base em 
premissas, a Cia. faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimati-
vas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. 
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilida-
de de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para 
o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. (a) Contabilização de 
contratos de concessão. Na contabilização dos contratos de concessão, a Cia. 
efetua análises que envolvem o julgamento da Administração, substancialmente, 
no que diz respeito a aplicabilidade da interpretação de contratos de concessão, 
determinação e classificação dos gastos de implementação da infraestrutura, am-
pliação, reforços e melhorias como ativo de concessão contratual. (b) Momento 
de reconhecimento do ativo de concessão contratual. A Administração da Cia. 
avalia o momento de reconhecimento do ativo da concessão com base nas carac-
terísticas econômicas do contrato de concessão. O ativo de concessão contratual 
se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e 
implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo 
do tempo do projeto. O ativo de concessão contratual é registrado em contrapar-
tida a receita de infraestrutura, que é reconhecida conforme os gastos incorridos. 
A parcela do ativo de concessão contratual indenizável é identificada quando a 
implementação da infraestrutura é finalizada. (c) Determinação da taxa de des-
conto do ativo  de concessão contratual. A taxa aplicada ao ativo de concessão 
contratual é uma taxa de desconto que melhor representa a estimativa da Cia. 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 de concessão contratual é estabelecida na data do 
início de cada contrato de concessão e fixa durante todo o período de concessão. 
Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Cia. tem direito a 
receber, a quantia escriturada do ativo de concessão contratual é ajustada para 
refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa 
no resultado. (d) Determinação das receitas de infraestrutura. Quando a con-
cessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é reconhecida a 
receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos ser-
viços de implementação da infraestrutura prestados levando em consideração que 
os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação 
da infraestrutura e encargos. (e) Determinação das receitas de operação e ma-
nutenção. Quando a concessionária presta serviços de operação e manutenção, 
é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo como um dos parâmetros os valores 
estimados pelo Poder Concedente e os respectivos custos, conforme contrapresta-
ção dos serviços. 3 Gestão de risco financeiro. 3.1 Fatores de risco financeiro. 
As atividades da Cia. a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado, 
risco de crédito, risco de liquidez, risco de taxas de juros e riscos operacionais. O 
quadro a seguir sumariza a natureza e a extensão dos riscos decorrentes de instru-
mentos financeiros e como o Grupo administra sua exposição.

Risco Exposição

Metodologia utilizada 
para mensuração do 

impacto Gestão
Risco de 
mercado - taxa 
de juros

Empréstimos de 
longo prazo com 
taxas variáveis

Análise de 
sensibilidade

Monitoramento das 
taxa de juros

Risco de crédito Caixa e 
equivalentes de 
caixa.

Análise de 
vencimento Avaliação 
de crédito

Diversificação 
das instituições 
financeiras.

Risco de 
liquidez

Empréstimos e 
outros passivos

Previsões de fluxo de 
caixa

Linhas de crédito 
disponíveis

(a) Risco de mercado. A utilização de instrumentos financeiros pela Cia. tem 
como objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a ris-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 31/12/2019 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)

2019 2018
Ativo 1.935.845 2.143.149
Circulante 159.203 184.104
 Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 12.837 18.840
 Clientes (Nota 7) 13.828 14.897
 Impostos a recuperar (Nota 8) 2.336 3.382
 Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) 128.363 146.814
 Despesas pagas antecipadamente 88 89
 Outros ativos 1.751 82
Não circulante 1.776.642 1.959.045
 Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) 1.647.638 1.845.425
 Adiantamentos a fornecedores (Nota 10) 2.638 5.329
 Depósitos judiciais (Nota 11) 2.337 1.177
 Partes relacionadas (Nota 12) 104.985 96.911
 Caixa restrito (Nota 13) 13.579 9.979
 Títulos de renda fixa 145 76

1.771.322 1.958.897
 Imobilizado, líquido 5.320 148

2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Reclas-
sificado

Lucro (prejuízo) do período (101.781) 35.712
Ajuste para reconciliar o lucro líquido do exercício 
com o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais:
IR e contribuição social diferidos (Nota 19 a)) (51.718) 15.155
Pis e Cofins diferidos (Nota 18) (19.457) (1.058)
Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) (152.373) (164.940)
Perda de remuneração do ativo
 de concessão - contratual (Nota 9) 242.873 -
Juros dos empréstimos (Nota 15) 56.072 64.423
Provisões (Nota 17) 2.413 1.040
Outros (2.466) 963
(Aumento) redução nos ativos e passivos operacionais
Clientes (Nota 7) 1.069 12.712
Impostos a recuperar (Nota 8) 1.054 (1.504)
Adiantamentos a fornecedores (Nota 10) 2.691 (920)
Despesas antecipadas 1 244
Depósito judiciais (Nota 11) (1.160) (734)
Partes relacionadas (Nota 12) (8.074) (40.241)
Fornecedores (Nota 14) 1.192 732
Outros ativos (1.669) 3.444
Impostos e contribuições a recolher (Nota 16) (1.678) (777)
Outros passivos (820) (2.432)
Caixa aplicado nas operações (33.831) (78.179)
Juros pagos (Nota 15) (25.772) (21.805)
IR e contribuição social pagos (9) (3.731)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (59.612) (103.715)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Ativo de concessão - contratual (Nota 9) 125.738 175.879
Imobilizado (2.507) -
Caixa restrito (Nota 13) (3.600) (150)
Títulos de renda fixa (69) (57)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento 119.562 175.672
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de empréstimos (Nota 15) (65.953) (57.401)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (65.953) (57.401)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa, líquidos (6.003) 14.554
Caixa e equivalentes de caixa no início do período (Nota 6) 18.840 4.286
Caixa e equivalentes de caixa no final do período (Nota 6) 12.837 18.840
(*) As transações das atividades de investimento e financiamento que não 
impactaram caixa estão apresentadas na Nota 24 (a). 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
social

Re-
serva 
legal

Reser-
va de 

capital

Reserva 
especial 
de divi-
dendos

Lucro 
acumu-

lado Total
Em 31/12/2017 650.328 18.442 39.485 334.028 - 1.042.283
Adoção CPC 47, efeito 
em 1º/01/18 - - - - (113.954) (113.954)
Constituição da re-
serva especial de
dividendos,adoção CPC 47 - - - (113.954) 113.954 -
Extinção de passivo com 
emissão de instrumento 
de patrimônio:
Alocado em capital social 16.685 - - - - 16.685
Alocado em reserva de 
capital - - 10.011 - - 10.011
Lucro líquido do exercício - - - - 35.712 35.712
Destinação do lucro do 
exercício - 1.786 - 33.926 (35.712) -
Em 31/12/2018 667.013 20.228 49.496 254.000 - 990.737
Prejuízo do exercício - - - - (101.781) (101.781)
Absorção do prejuízo do 
exercício - - - (101.781) 101.781 -
Em 31/12/19 667.013 20.228 49.496 152.219 - 888.956

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 Informações gerais. 1.1 Contexto operacional. A Linhas de Macapá Trans-
missora de Energia S.A. (“LMTE” ou “Cia.”), sociedade por ações de capital 
aberto, foi constituída em 7/07/2008 e está estabelecida no Rio de Janeiro, com 
filiais no Amapá e no Pará. A Cia. se encontra em operação, e tem por objeto so-
cial a exploração de concessões de serviços públicos de transmissão de ener-
gia, prestados mediante implantação, operação e manutenção de instalações 
de transmissão e demais serviços complementares necessários à transmissão 
de energia elétrica. Essa atividade é regulamentada pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A Gemini 
Energy S.A., nova denominação de Isolux Energia e Participações S.A., a partir 
de 22/01/2020, detêm 85% do capital social da Cia.. Os outros 15% pertencem 
ao Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA. A emissão dessas demons-
trações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 30/03/2020. 1.2 Conces-
são. Em 27/06/2008 a Isolux Ingenieria S.A. foi declarada vencedora do Leilão 
Público nº 004/2008, realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, para a 
aquisição da Concessão de Transmissão de Energia Elétrica referente ao lote 
B, linha Oriximiná-Macapá. O decreto de outorga da concessão, sem número, 
datado de 8/10/2008, foi publicado no Diário Oficial da União de 9/10/2008. No 
dia 16/10/2008, a Cia. assinou com a União, por meio da ANEEL, o Contra-
to de Concessão nº 009/2008  ANEEL, que regula a Concessão de Serviço 
Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para implantação, operação 
e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, compostas 
pelos seguintes trechos: linha de transmissão em 500 kV, circuito duplo, com 
extensão aproximada de 374 km, com origem na subestação Oriximiná e tér-
mino na subestação Jurupari, ambas localizadas no estado do Pará; linha de 
transmissão em 230 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 95 km, 
com origem na subestação Jurupari e término na subestação Laranjal, localiza-
da no estado do Amapá; linha de transmissão em 230 kV, circuito duplo, com 
extensão aproximada de 244 km, com origem na subestação Laranjal e término 
na subestação Macapá, no estado do Amapá; subestação Oriximiná 500/138 
kV (150 MVA); subestação Laranjal em 230/69 kV (200 MVA); pela subestação 
Macapá em 230/69 kV (450 MVA) e pela ampliação da subestação Jurupa-
ri em 500 kV (900 MVA). Compreende ainda entradas de linha, barramentos, 
módulos gerais, reatores de linha e de barra, bancos de capacitores em série 
e em derivação, compensador estático, instalações vinculadas e demais insta-
lações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, 
controle, telecomunicação, administração e apoio. As instalações entraram em 
operação comercial em 12/06/2013 (Tramo de 500 kV) e em 22/01/2014 (Tra-
mo 230 kV). A Receita Anual Permitida (RAP) foi determinada em R$ 71.880 
(valor histórico), com recebimento em quotas mensais. A RAP é corrigida anu-
almente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial da 
Cia.. Em 25/06/2019, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória nº 
2.565, estabeleceu a receita anual da Cia. em R$ 110.349, para o período de 
01/07/2019 a 30/06/2020. A receita que será faturada aos usuários do sistema 
elétrico (distribuidoras, geradores e grandes consumidores) está garantida por 
um esquema de contas reservas e de garantias, cujos termos são estabeleci-
dos ao se firmar o Contrato de Usos do Sistema de Transmissão (CUST) en-
tre o usuário e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 1.3  Base de 
preparação. As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
e aprovadas pela (CVM), que estão em conformidade com as normas IFRS 
emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB. A preparação 
de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis e o 
exercício de julgamento por parte da administração da Cia. no processo de apli-
cação das políticas contábeis da Cia.. Aquelas áreas que requerem maior nível 
de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais 
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, 
estão divulgadas na Nota 2. As principais políticas contábeis aplicadas na pre-
paração dessas demonstrações financeiras, estão apresentadas na nota 26.
1.4 Reclassificação de cifras comparativas. Em consonância com o CPC 23  

Receitas 2019 2018
Prestação de serviços (Nota 21) (72.274) 168.376
Insumos adquiridos de terceiros
Custo de operação e manutenção (6.004) (11.792)
Serviço de terceiro (8. 639) (11.950)
Valor adicionado bruto (86.917) 144.634
Valor adicionado líquido produzido (86.917) 144.634
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras (Nota 23) 2.915 25
Valor adicionado total a distribuir (absorver) (84.002) 144.659
Distribuição do valor adicionado
Pessoal (8.009) (4.185)
Impostos, taxas e contribuições 50.910 (36.938)
Juros e variações cambiais (Nota 23) (60.680) (67.824)
Lucros (prejuízos) retidos no período 101.781 (35.712)
Valor adicionado retido 84.002 (144.659)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (101.781) 35.712
Outros resultados abrangentes - -
T otal do resultado abrangente do exercício (101.781) 35.712

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Receita líquida (Nota 21) (71.232) 146.593
Custo de operação e manutenção (Nota 22) (11.155) (11.792)
Lucro (prejuízo) bruto (82.387) 134.801
Despesas gerais e administrativas (Nota 22) (13.347) (16.135)
Lucro (prejuízo) operacional (95.734) 118.666
Despesas financeiras (60.680) (67.824)
(Nota 23) Receitas financeiras (Nota 23) 2.915 25
Receitas (despesas) financeiras líquidas (57.765) (67.799)
Lucro antes do IR e da contribuição social (153.499) 50.867
IR e contribuição social diferidos (Nota 19 a)) 51.718 (15.155)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (101.781) 35.712

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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cos de mercado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas 
de juros, índices de preços e moedas. A Cia. não tem contratos de derivativos 
firmados para fazer hedge contra esses riscos, porém, estes são monitorados 
pela Administração, que periodicamente avalia a exposição da Cia. e propõe 
estratégia operacional, sistema de controle, limite de posição e limites de cré-
ditos com os demais parceiros do mercado. A Cia. também não pratica aplica-
ções de caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de risco. Os principais 
riscos de mercado os quais a Cia. está exposta são os seguintes: • Riscos rela-
cionados às aplicações financeiras. A Cia. adota política conservadora de apli-
cação dos recursos, sendo que a maior parte destes é alocada em certificados 
de depósitos bancários. • Riscos relacionados às taxas de juros. A Cia. está 
exposta a riscos relacionados à taxa de juros uma vez que possui debêntures 
e financiamentos com taxas de juros pós fixadas. (b) Risco de crédito. Salvo
pelo ativo de concessão e pelas contas a receber de clientes, a Cia. não possui 
outros saldos a receber de terceiros contabilizados neste exercício. Por esse 
fato, esse risco é considerado baixo. A RAP de uma concessão de transmissão 
é recebida das empresas que utilizam sua infraestrutura por meio de tarifa 
de uso do sistema de transmissão (TUST). Essa tarifa resulta do rateio entre 
os usuários do Sistema Interligado Nacional (SIN) de alguns valores específi-
cos: (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 transmis-
são, constitui-se em direito contratual incondicional de receber ou outro ativo 
financeiro, deste modo o risco de crédito é baixo. (c) Risco de liquidez. A
previsão de fluxo de caixa é realizada pela Cia., sendo sua projeção monitora-
da continuamente, a fim de garantir e assegurar as exigências de liquidez, os 
limites ou cláusulas dos contratos de empréstimos e caixa suficiente para aten-
dimento às necessidades operacionais do negócio. O excesso de caixa gerado 
pela Cia. é investido em contas correntes com incidência de juros, depósitos a 
prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos 
apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem, conforme determina-
do pelas previsões acima mencionadas. A tabela a seguir analisa os passivos 
financeiros não derivativos da Cia., por faixas de vencimento, correspondentes 
ao exercício remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contra-
tual do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não 
descontados contratados e apresentam os valores de juros e principal.

Inferior a 
um ano

Um a 
três anos

Três a 
cinco anos

Superior a 
cinco anos Total

Fornecedores 9.340 - - - 9.340
Empréstimos e 
financiamentos 89.043 187.310 193.983 707.309 1.177.645

98.383 187.310 193.983 707.309 1.186.985
(d) Análise de sensibilidade adicional requerida pela CVM. Apresentamos 
a seguir os impactos que seriam gerados por mudanças nas variáveis de ris-
cos pertinentes às quais a Cia. está exposta no final do exercício. As variáveis 
de riscos relevantes para a Cia. no exercício, levando em consideração o pe-
ríodo projetado para essa avaliação são sua exposição à flutuação nas taxas 
de juros. A administração entende que o cenário provável é uma variação de 
0,7% nas taxas de juros, conforme expectativa de mercado. Os demais fatores 
de riscos foram considerados irrelevantes para o resultado de instrumentos 
financeiros. A análise de sensibilidade é determinada com base na exposição 
às taxas de juros dos instrumentos financeiros não derivativos no final do exer-
cício de relatório. Conforme determinado pela Instrução CVM 475/08, que re-
quer que sejam apresentados dois cenários com deterioração de 25% e 50% 
da variável de risco considerado. Apresentamos abaixo os possíveis impactos. 
Esses cenários poderão gerar impactos nos resultado e/ou nos fluxos de caixa 
futuros da Cia. conforme descrito a seguir: • Cenário provável: manutenção 
dos níveis de juros nos mesmos níveis observados em 31/12/2019. • Cenário 
1: Deterioração de 25% no fator de risco principal do instrumento financeiro 
em relação ao nível verificado em 31/12/2019. • Cenário 2: Deterioração de 
50% no fator de risco principal do instrumento financeiro em relação ao nível 
verificado em 31/12/2019.

Indicadores Ativo Passivo

Ativo
(passivo)
exposto

Taxa
efetiva do 

período
%

Efeito es-
timado no 

lucro líquido 
e patrimônio 
líquido para 

31/12/2019
Cenário provável
Risco de taxa de juros
97% CDI 12.800 - 12.800 4,45 570
99% CDI 13.579 - 13.579 4,54 616
TR + 0,5% 145 - 145 0,50 -
TJLP + 1% - (596.309) (596.309) 6,57 (39.178)

26.524 (596.309) (569.785) (37.992)
Cenário 1
Risco de taxa de juros
97% CDI 12.800 - 12.800 5,57 713
99% CDI 13.579 - 13.579 5,68 771
TR + 0,5% 145 - 145 0,63 1
TJLP + 1% - (596.309) (596.309) 8,21 (48.957)

26.524 (596.309) (569.785) (47.472)
Cenário 2
Risco de taxa de juros
97% CDI 12.800 - 12.800 6,68 855
99% CDI 13.579 - 13.579 6,82 926
TR + 0,5% 145 - 145 0,75 1
TJLP + 1% - (596.309) (596.309) 9,86 (58.796)

26.524 (596.309) (569.785) (57.014)
(e) Riscos operacionais.  Os riscos operacionais são aqueles inerentes à pró-
pria execução do negócio da Cia. e podem decorrer das decisões operacionais 
e de gestão da empresa ou de fatores externos. Risco de interrupção do servi-
ço: em caso de interrupção do serviço, a Cia. estará sujeita à redução de suas 
receitas através da aplicação de algumas penalidades, dependendo do tipo, do 
nível e da duração da indisponibilidade dos serviços.   Risco de construção e 
desenvolvimento da infraestrutura: caso a Cia. expanda seus negócios através 
da construção de novas instalações de transmissão, poderá incorrer em riscos 
inerentes a atividade de construção, atrasos na execução da obra e potenciais 
danos ambientais que poderão resultar em custos não previstos e/ou penali-
dades. Risco técnico: a infraestrutura da Cia. é dimensionada de acordo com 
orientações técnicas impostas por normas locais e internacionais. Ainda assim, 
algum evento de caso fortuito ou força maior pode causar impactos econômicos 
e financeiros maiores do que os previstos pelo projeto original. Nestes casos, os 
custos necessários para a recolocação das instalações em condições de opera-
ção devem ser suportados pela Cia., ainda que eventuais indisponibilidades de 
suas linhas de transmissão não gerem redução das receitas (Parcela Variável). 
Durante o exercício findo em 31/12/2019 e exercício findo em 31/12/2018 a Cia. 
não operou com instrumentos financeiros derivativos. 3.2 Gestão de capital. Os 
objetivos da Cia. ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacida-
de de continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras 
partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir 
esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Cia., a administração 
pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política 
de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir 
novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endivida-
mento. Condizente com outras Cia.s do setor, a Cia. monitora o capital com base 
no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida 
expressa como percentual do capital total. A dívida líquida, por sua vez, corres-
ponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazos, 
conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa 
e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio 
líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida. Os 
índices de alavancagem financeira podem ser assim sumariados:

31/12/2019 31/12/2018
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 752.803 787.493
(-) Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) (12.837) (18.840)
Dívida líquida 739.966 768.653
Total do Patrimônio líquido 888.956 990.738
Total do Capital 1.628.922 1.759.391
Índice de alavancagem financeira % 45 44
3.3 Estimativa do valor justo. A Cia. efetua uma análise dos instrumentos 
financeiros que são mensurados pelo valor justo após o reconhecimento ini-
cial, agrupados nos Níveis 1 a 3 com base no grau observável do valor justo, 
em 31/12/2019, conforme abaixo demonstrado: • Mensurações de valor justo 
de Nível 1 são obtidas de preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos ou passivos idênticos. • Mensurações de valor justo de Nível 2 
são obtidas por meio de outras variáveis além dos preços cotados incluídos 
no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo diretamente (ou seja, 
como preços) ou indiretamente (ou seja, com base em preços). • Mensurações 
de valor justo de Nível 3 são as obtidas por meio de técnicas de avaliação que 
incluem variáveis para o ativo ou passivo, mas que não têm como base os da-
dos observáveis de mercado (dados não observáveis). Em 31/12/2019, a Cia. 
possui dois ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado 
– os saldos de títulos de renda fixa e caixa restrito que montam, nesta data, 
respectivamente, R$  145  (2018 - R$ 76) e R$  13.579 (2018 - R$ 9.979) que 
são classificados como nível 2. 
4 Instrumentos financeiros por categoria

31/12/
2019

31/12/
2019

31/12/ 
2018

31/12/ 
2018

Ativos financeiros
Recebíveis :

Valor
contábil

Valor de 
mercado

(Reclas-
sificado) 

Valor
contábil

(Reclas-
sificado) 
Valor de 
mercado

Clientes 13.828 13.828 14.897 14.897
Caixa e equivalentes de caixa 12.837 12.837 18.840 18.840
Partes relacionadas 104.985 104.985 96.911 96.911
Depósitos judiciais e outros 
ativos 4.088 4.088 1.259 1.259
Mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado: Caixa restrito 13.579 13.579 9.979 9.979
Títulos e valores mobiliários 145 145 76 76

149.462 149.462 141.962 141.962
Passivos financeiros
Mensurado pelo custo 
amortizado:
Empréstimos e financiamentos 752.803 752.803 787.493 787.493
Provisões 13.139 13.139 10.726 10.726
Fornecedores e outros passivos 10.130 10.130 9.758 9.758

776.072 776.072 807.977 807.977
Valorização dos instrumentos financeiros. A Cia. opera com diversos instru-
mentos financeiros, com destaque para caixa e equivalentes de caixa, contas 
a pagar a fornecedores e financiamentos. Os valores registrados no ativo e 
no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, 
em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características 
desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores con-
tábeis aproximam-se dos valores justos. Os principais instrumentos financeiros 
ativos e passivos da Cia., em 31/12/2019 estão descritos a seguir, bem como 

os critérios para sua valorização/avaliação: (a) Caixa e equivalentes de caixa, 
outros ativos e fornecedores. Os valores contabilizados aproximam-se dos 
de realização. (b) Financiamentos. O valor justo dos passivos financeiros, 
para fins de divulgação, é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa 
contratuais futuros pela taxa de juros de operações similares nas condições 
atuais. A Cia. possui operações de empréstimos e financiamentos que reúnem 
características próprias e contratadas com instituições que operam com crédito 
a longo prazo (Banco da Amazônia S.A. e SUDAM). Não existe um mercado 
nacional consolidado de crédito de longo prazo com as características dos fi-
nanciamentos do Banco da Amazônia S.A., onde as ofertas de crédito com tais 
características de longo prazo, normalmente estão limitadas a estas institui-
ções.  O valor contabilizado dos empréstimos aproxima-se do valor justo em 
31/12/2019, pois a Administração considera que não houve oscilação significa-
tiva nas taxas de mercado para aplicação nos financiamentos obtidos pela Cia.. 
5  Qualidade do crédito dos ativos contratuais. A qualidade do crédito dos 
ativos contratuais que estão vencidos é avaliada mediante às informações his-
tóricas sobre os índices de inadimplência de contrapartes. Nenhum dos ativos 
financeiros totalmente adimplentes foi renegociado no último exercício.
6 Caixa e equivalentes de caixa 2019 2018
Aplicação financeira (i) 12.800 -
Bancos 37 18.840

12.837 18.840
(i) Remunerado a 90% CDI
7 Clientes 2019 2018
A vencer 13.080 11.991
Vencidas até 30 dias 67 37
Vencidas de 30 até 365 dias 55 89
Vencidas há mais de 365 dias 626 2.780

13.828 14.897
Cia. não registra provisão para créditos de liquidação duvidosa em relação aos 
seus clientes, uma vez que, no caso de inadimplência, a Cia. como agente de 
transmissão, solicitou à ONS o acionamento centralizado de garantia bancária 
do usuário relativa ao contrato de constituição de garantia ou carta de fiança, 
conforme previsto no contrato de concessão.
8 Impostos a recuperar 2019 2018
IR a recuperar 1.400 2.034
IRPJ/CSLL antecipado 9 -
CSLL a recuperar 437 1.142
Cofins a recuperar 356 139
Pis a recuperar 110 42
Outros 24 25

2.336 3.382
9 Ativo de concessão  - contratual 2019 2018
Movimentação

Saldo inicial em 1º de janeiro 1.992.239 2.193.434
Remuneração do ativo contratual (Nota 21) 152.373 147.986
Perda de remuneração do ativo contratual (i) (242.873) -
Adoção ao CPC 47 - (190.256)
Recebimento (125.738) (158.925)

1.776.001 1.992.239
Ativo de concessão - Contratual Circulante 128.363 146.814
Não circulante 1.647.638 1.845.425
A Cia. não apresenta histórico e nem expectativa de perdas em contas a re-
ceber, que são garantidas por estruturas de fianças e/ou acessos a contas 
correntes operacionalizadas pelo Operador. (i) Refere-se à revisão tarifária, 
descrita na cláusula sétima do contrato de concessão da Cia. que ocorre a 
cada cinco anos, que reduziu a RAP em 8,406% para o ciclo 2019 -2020. A 
receita do leilão reposicionada, conforme resolução homologatória nº 2.565 
de 25/06/2019, foi R$ 110.349. Ademais, houve efeitos capturados no exercí-
cio de 2019 decorrentes de revisões em premissas e conceitos anteriormente 
utilizados para melhor refletir a realidade do negócio e os aspectos técnicos 
contábeis a serem seguidos. O montante reconhecido no resultado do exercí-
cio de 2019 decorrente das revisões citadas foi de R$147.065. O contrato de 
concessão regulamenta a exploração dos serviços públicos de transmissão 
de energia elétrica pela Cia., onde o preço é regulado (tarifa) e denominado 
Receita Anual Permitida (RAP). A transmissora não pode negociar preços com 
usuários e o contrato tem sua RAP atualizada monetariamente por índice de 
preços uma vez por ano e revisada a cada cinco anos.
10 Adiantamentos a fornecedores. Os saldos de adiantamentos a fornecedo-
res vinculados à construção da infraestrutura do contrato inicial correspondem a: 

2019 2018
Fornecedor de materiais 6.742 6.686
Fornecedor de serviços 2.101 4.308
Outros fornecedores 213 753
(-) Provisão para perda (i) (6.418) (6.418)

2.638 5.329
(i) Refere-se a provisão para perda de saldos adiantados a fornecedores de 
materiais para os quais a Cia. não possui expectativa de recuperação.
11 Depósitos judiciais. O saldo se refere, basicamente, a depósitos judiciais 
trabalhistas.  12 Partes relacionadas . A Cia. possui os seguintes saldos em 
aberto de operações com  partes relacionadas:

2019 2018
Gemini Energy S.A. (i) 104.985 96.882
Outros - 29

104.985 96.911
(i)  A Gemini Energy S.A. captou esse montante para investimento em obras 
de suas controladas. Remuneração do pessoal-chave da administração. 
A remuneração paga por serviços do pessoal-chave da administração em 
31/12/2019 foi de R$ 1.626 correspondentes a salários e encargos. Em 31 de 
dezembro 2018, o valor pago foi de R$ 1.406. 13 Caixa restrito. Refere-se à 
conta reserva estabelecida em garantia do contrato de empréstimo do Fundo 
de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e Fundo Constitucional de Financia-
mento do Norte (FNO). 
Instituição financeira 2019 2018
Banco da Amazônia S.A. 13.579 9.979
A conta reserva deverá ter o valor equivalente a uma quota semestral do serviço 
da dívida vencida para o FDA e três meses do serviço da dívida vencida para o 
FNO. Em abril de 2018 foi apresentado ao Banco da Amazônia na qualidade de 
agente operador do FDA a dotação gradativa da conta reserva até 2022. 
14 Fornecedores. A Cia. possui os seguintes saldos em aberto de fornecedores:

2019 2018

Fornecedores de materiais 235 403
Fornecedores de serviços 8.832 7.121
Outros 273 624

9.340 8.148
15 Empréstimos e financiamentos
Banco do Brasil/Basa (i) 2019 2018

Saldo inicial 7.224 40.024
Amortização de principal (7.206) (28.442)
Pagamento de juros (266) (7.142)
Juros provisionados 248 2.784

- 7.224
FDA e FNO (ii)

Saldo inicial 780.269 787.986
Amortização de principal (58.747) (28.959)
Conversão de dívida - (26.696)
Pagamento de juros (25.506) (14.663)
Juros provisionados 55.824 61.638
Custo de transação (iii) 963 963

752.803 780.269
Total dos empréstimos e financiamentos 752.803 787.493
Circulante 69.056 175.776
Não circulante 683.747 611.717
(i) Empréstimos bancários. As taxas de juros dos empréstimos variam entre 
6% e 7% ao ano, incluindo o CDI e a TJLP quando aplicado ao contrato. (ii)
Créditos de longo prazo. A Cia. emitiu debêntures em 2010 (debêntures de 
primeira emissão privada conversíveis em dívida em quatro séries da espécie 
com garantia real e fidejussória) sendo 100% das debêntures subscritas pelo 
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), gerido pela Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, com as seguintes características:
Valor: R$ 569.568; Prazo: 240 meses; Encargos: TJLP + 1,0 % a.a.
A primeira prestação foi paga em outubro de 2014 e as demais a cada seis 
meses, vencendo-se a última prestação em outubro de 2030. Em 30/12/2010 
foi assinado o contrato de financiamento com o Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Norte (FNO) gerido pelo Banco da Amazônia - BASA, nos 
seguintes termos:
Valor: R$ 142.722; Prazo: 240 meses; Encargos: Fixo: 10% a.a.
A primeira prestação foi paga no dia 10/03/2015 e as demais no dia 10 dos 
meses subsequentes, vencendo a última prestação em janeiro de 2033. (iii)
Custos de transação (comissões bancárias e IOF). Estes custos são com-
postos por gastos com comissões bancárias e IOF pagas nos exercícios de 
2014 e 2013 e alteram a taxa efetiva de juros dos contratos sendo reconhecido 
como despesas financeiras no resultado ao longo da vigência dos referidos 
créditos. Garantias concedidas. Fianças corporativas emitidas pela Gemini 
Energy S.A. Para os créditos de longo prazo, foram dados em garantia os 
recebíveis do contrato de concessão e o penhor das ações. As posições dos 
empréstimos e financiamentos e das amortizações do saldo de longo prazo, a 
partir de 31/12/2020 obedecem ao seguinte escalonamento anual, desconsi-
derando o custo de transação:
Exercício Amortização não circulante
2021 65.995
2022 65.995
2023 65.995
2024 65.995
De 2024 em diante 419.767

683.747
16 Impostos, taxas e contribuições a recolher. O saldo de impostos, taxas 
e contribuições a recolher é composto da seguinte forma: 

2019 2018
Encargos regulatórios (i) 4.743 5.433
Pis/Cofins e CSLL retido de fornecedores 503 516
ISS 852 863
Pis/Cofins sobre receita 1.014 604
INSS terceiros 1.378 1.390
IRRF retido de fornecedores 513 577
CSLL a recolher 468 -
Outros 543 901

10.014 10.284
(i) Compõe-se pelos seguintes encargos: Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 
Reserva Global de Reversão (RGR), Taxa de Fiscalização dos Serviços de 
Energia Elétrica (TFSEE), Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT) e Ministério de Minas e Energia (MME).
17 Provisões 2019 2018

Contingências (a) 13.139 10.726

(a) Provisão para demandas judiciais. As demandas judiciais são avaliadas 
periodicamente e classificadas segundo probabilidade de perda para a Cia.. 
Provisões são constituídas para todas as demandas judiciais para os quais é 
provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a obrigação e uma 
estimativa razoável possa ser feita. As demandas judiciais com probabilidade 
de perda provável são como segue:

2019 2018
(Não auditado)

Ambientais (i) 8.273 5.112
Cíveis (ii) 1.825 1.863
Fundiário (iii) 104 95
Trabalhistas (iv) 2.937 3.360
Tributário - 296

13.139 10.726
(i) Ambientais. A Cia. está envolvida em processo administrativo ambiental re-
lacionado a descumprimento de condicionantes para o licenciamento ambiental. 
(ii) Cíveis. A Cia. está envolvida em processos cíveis relacionados a indeniza-
ções e cobranças decorrentes da sua própria atividade, isto é, operar e manter 
suas linhas de transmissão, subestações e equipamentos nos termos do contrato 
de concessão de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. (iii) Fun-
diário. A Cia. está envolvida em processo fundiário para constituição de servidão 
administrativa para a instalação e exploração de suas linhas de transmissão. (iv) 
Trabalhistas. A Cia. responde por certos processos judiciais, perante diferen-
tes tribunais, advindos dos processos trabalhistas por questões de horas extras, 
adicional de periculosidade entre outros. (b) Processos com probabilidade de 
perda classificada como possível. A Cia. e suas controladas possuem ações 
de natureza ambiental, cível, fundiária, trabalhista e  tributária, envolvendo riscos 
de perda que a administração, com base na avaliação de seus consultores jurí-
dicos, classificou como perda possível, para as quais não constitui provisão, no 
montante estimado de R$ 37.199 em 31/12/2019. (R$ 19.013 em 31/12/2018). 
Classificação Quantidade Total
Ambiental 5 5.035
Cíveis 9 8.453
Fundiário 2 34
Trabalhistas 5 600
Tributário (i) 4 23.077

25 37.199
(i) Tributária – Cobrança de ISS. Auto de infração lavrado pelo Município de Al-
meirim, no Estado do Pará, em 2014, referente à suposta contratação de serviços 
para a obra de construção das Linhas de Transmissão que passaram por aquela 
localidade. Em 2014 foi impetrado Mandado de Segurança contra o referido auto 
de infração. Em 2016 foi proferida sentença desfavorável, sem análise do mérito, 
objeto de recurso que aguarda julgamento até o presente momento. A Cia. defen-
de que os serviços foram prestados através de mão de obra própria, não sendo 
hipótese de incidência de ISS. O valor da causa está avaliada em R$ 22.457. 18 
PIS e COFINS diferidos. Refere-se ao PIS e COFINS diferidos calculados sobre 
os efeitos da receita com construção dos ativos de concessão.

PIS e COFINS diferidos
Em 31/12/2018 187.013
Exclusão em 2019 (i) (19.457)
Em 31/12/2019 167.556
(i) Em junho de 2019 ocorreu a revisão tarifária definida pela Resolução Homo-
logatória nº 2.565 que reduziu a Receia Anual Permitida da Cia. em 8,406%. A 
reversão refere-se a perda de remuneração do ativo contratual. 
19 Imposto de renda e contribuição social. Em 31/12/2019 e de 2018, a re-
conciliação das despesas de imposto de renda e de contribuição social apresen-
tada no resultado são como segue: 
Reconciliação das taxas efetivas e nominal 2019 2018
Prejuízo/Lucro antes do IR/CSLL (153.499) 50.867
Alíquota nominal combinada do IR/CSLL 34% 34%
Imposto calculado com base em alíquota legal 52.190 (17.294)
Adições /Exclusões (5.157) 2.139
Compensação de Prejuízo Fiscal 30% 1.828 -
Incentivo PAT 75 -
Beneficio fiscal IRPJ - SUDAM (i) 2.758 -
Parcela isenta do lucro para o adicional de 10% do IR 24 -
Despesa de imposto de renda e contribuição social 51.718 (15.155)
IR e CSLL Corrente (1.408) -
IR e CSLL Diferido 53.126 (15.155)
IR e CSLL Corrente e Diferido 51.718 (15.155)
Alíquota Efetiva 34% -30%
Os valores de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos originam-
-se basicamente das diferenças temporárias entre os prejuízos contábeis e 
fiscais. Esses ativos serão realizados ao longo do contrato de concessão. A 
Cia. tem expectativa de geração de lucro que lhe permitirá de utilizar os crédi-
tos nos cincos próximos anos. (i) Benefício Fiscal IRPJ-SUDAM. A Superin-
tendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) concedeu incentivos e 
benefícios fiscais para empreendimentos de setores considerados prioritários 
para o desenvolvimento regional no Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 
Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e Maranhão (área SUDAM). Dentre os 
empreendimentos considerados prioritários, a Cia. está enquadrada no setor 
de infraestrutura - projeto de energia e obteve o direito de redução de 75% 
do Imposto de Renda e adicionais não-restituíveis até 2027 através do Laudo 
SUDAM 69/2018. Dentre as obrigações estabelecidas para usufruir os benefí-
cios, destacamos: (a) O valor da redução ou isenção deverá ser aplicado em 
atividades diretamente ligadas à produção ou operação da empresa; (b) O 
valor do imposto que deixar de ser pago não poderá ser distribuído aos sócios 
ou acionistas e constituíra reserva de incentivos fiscais; (c) As reservas de 
incentivos fiscais referentes ao benefício somente poderão ser utilizadas para 
absorção de prejuízos ou aumento de capital social. 
(b) Imposto de renda e contribuição social diferido IR e CSLL diferidos
Em 31/12/2018 147.137
Reversão em 2019 (53.126)
Exclusão (764)
Em 31/12/2019 93.247
20 Patrimônio líquido. (a) Capital social. O capital subscrito e integralizado 
em 31/12/2019 é de R$ 667.013, está representado por  667.013 mil ações 
ordinárias de R$ 1 cada. A composição por quantidade de ações do capital 
social subscrito da Cia. é como se segue:
Acionistas Ordinárias
Isolux Energia e Participações S.A. (i) 567.260.000
Fundo de desenvolvimento da Amazônia – FDA 99.753.209

667.013.209
(i) Em 22/01/2020, a Isolux Energia e Participações S.A. passou a ser de-
nominada como “Gemini Energy S.A.”. (b) Reserva legal.  A reserva legal é 
constituída com base em 5% do lucro líquido do exercício, observando-se os 
limites previstos pela Lei das Sociedades Anônimas.
21 Receita
Receita bruta de serviços 2019 2018
Receita de operação e manutenção (i) 10.417 16.954
Receita de remuneração do ativo de concessão 
contratual (ii)

152.373 147.986

Perda de remuneração do ativo contratual (Nota 9) (242.873) -
Outras Receitas (iii) 7.809 3.436

(72.274) 168.376
PIS e COFINS (12.784) (16.632)
PIS e COFINS diferido (Nota 18) 19.457 1.058
Quota para RGR, TFSEE e P&D (5.631) (6.209)

1.042 (21.783)
Receita líquida de serviços (71.232) 146.593
(i) Serviços de implementação de infraestrutura e Operação e Manuten-
ção. A receita relacionada a implementação da infraestrutura para prestação 
de serviços de transmissão de energia elétrica sob o contrato de concessão de 
serviços é reconhecida conforme gastos incorridos. As receitas dos serviços 
de operação e manutenção são reconhecidas no exercício no qual os serviços 
são prestados pela Cia., bem como parcela de ajuste. Quando a Cia. presta 
mais de um serviço em um contrato de concessão, a remuneração recebida é 
alocada por referência aos valores justos relativos aos serviços entregues. (ii)
Remuneração do ativo de concessão. A receita de juros é reconhecida pela 
taxa de juros de mercado que reflete a volatilidade econômica sobre o fluxo 
futuro de recebimento de caixa que remunera o investimento da infraestrutura 
de transmissão. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de 
contrato é estabelecida na data do início de cada contrato de concessão. (iii)
Outras receitas. Valores referentes a outras receitas da Cia. como parcelas 
de ajuste do ciclo anterior,  indisponibilidade de equipamentos e outras recei-
tas relacionadas a outros serviços prestados. 
22 Custos de operação e manutenção e despesas gerais e administrativas

2019 2018
Despesas com pessoal (4.708) (4.185)
Serviços de operação e manutenção (11.155) (11.792)
Despesas gerais (8.639) (11.950)

(24.502) (27.927)
Classificadas como:
Custo dos serviços prestados (11.155) (11.792)
Despesas gerais e administrativas (13.347) (16.135)

(24.502) (27.927)
23 Resultado financeiro, líquido
Despesas financeiras 2019 2018
Juros sobre empréstimos (56.072) (64.423)
IOF (35) (1)
Outras despesas financeiras (i) (4.572) (3.400)

(60.680) (67.824)
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras 792 -
Variação monetária 1.814 -
Outras receitas financeiras 309 25

2.915 25
Resultado financeiro, líquido (57.765) (67.799)
(i) Esse montante-refere basicamente a juros de fornecedor.
24 Outras divulgações sobre fluxo de caixa
(a) Reconciliação da dívida líquida 2019 2018
Empréstimos de curto prazo 69.056 175.776
Empréstimos de longo prazo 683.747 611.717
Total da dívida 752.803 787.493
Caixa e equivalentes de caixa (12.837) (18.840)
Dívida líquida 739.966 768.653
Empréstimos bancários

Circu-
lante

Não cir-
culante

Total da 
dívida

Caixa e 
equiva-

lentes
Dívida
líquida

Dívida liquida em 31/12/2018 175.776 611.717 787.493 (18.840) 768.653
Movimentações que afetaram 
o fluxo de caixa (91.725) 57.035 (34.690) 6.003 (28.687)
Movimentações que não 
afetaram o fluxo de caixa 14.995 (14.995) - - -
Dívida líquida em 31/12/2019 69.056 683.747 752.803 (12.837) 739.966
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25 Seguros. A cobertura de seguro foi contratada pelos montantes a seguir, 
considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas ope-
rações e orientação dos consultores de seguros. Em 31/12/2019, a Cia. apre-
senta as seguintes apólices de seguro:

Importância
Ramo Vigência Segurada
Riscos nomeados operacionais 13/06/2019 a 13/06/2020 R$ 100.000
Responsabilidade civil geral 13/06/2019 a 13/06/2020 R$ 10.000
Escritório 02/04/2019 a 02/04/2020 R$ 1.000
26 Resumo das principais políticas contábeis. As principais políticas contá-
beis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas 
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exer-
cícios e períodos apresentados. 26.1 Descrição das principais práticas con-
tábeis adotadas. 26.1.1 Conversão de moeda estrangeira. (a) Moeda fun-
cional e moeda de apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações finan-
ceiras da Cia. são mensurados usando a moeda do principal ambiente econô-
mico, no qual a Cia. atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras 
estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Cia.. (b) Tran-
sações e saldos. 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 mensurados. Os ganhos e as 
perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão 
pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos mo-
netários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resul-
tado. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos e finan-
ciamentos, caixa e equivalentes de caixa são apresentados na demonstração 
do resultado como receita ou despesa financeira. A Cia. não possui transações 
em moedas estramgeiras no exercício de 2019. 26.2 Caixa e equivalentes de 
caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, 
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais 
de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança 
de valor. 26.3 Instrumentos financeiros. 26.3.1 Classificação e mensura-
ção. A Cia. classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: (i) 
mensurados ao valor justo por meio do resultado; e (ii) custo amortizado. A 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram ad-
quiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros 
no reconhecimento inicial. 26.3.2 Ativos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo 
por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa. 
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos finan-
ceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na 
demonstração do resultado em “Resultado financeiro” no exercício em que ocor-
rem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra 
operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resul-
tado afetada pela referida operação. (i) Valor justo por meio do resultado. São
ativos financeiros mantidos para negociação ativa. Os ganhos ou as perdas de-
correntes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado na 
rubrica “Resultado financeiro” no período em que ocorrem, a menos que o instru-
mento tenha sido contratado em conexão com outra operação. Nesse caso, as 
variações são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida 
operação. A Cia. avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um 
ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima 
de seu valor recuperável (“impairment”). Se houver alguma evidência, a perda 
mensurada como a diferença entre o valor recuperável e o valor contábil desse 
ativo financeiro é reconhecida na demonstração do resultado. Em 31/12/2019, os 
ativos e passivos financeiros da Cia. classificados nessa categoria compreen-
diam caixa restrito e título e valores mobiliários. (ii) Custo amortizado. Esses
ativos são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o 
método da taxa efetiva de juros. O custo amortizado é reduzido por perdas por 
redução ao valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e a 
redução ao valor recuperável são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou 
perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Em 31/12/2019, os 
ativos e passivos financeiros da Cia. classificados nessa categoria compreen-
diam as contas a pagar aos fornecedores, clientes e os empréstimos e debêntu-
res. 26.3.3 Ativo de concessão. Conforme previsto no contrato de concessão, 
o concessionário atua como prestador de serviço. O concessionário implementa, 
amplia, reforça ou melhora a infraestrutura (serviços de implementação a infra-
estrutura) usada para prestar um serviço público além de operar e manter essa 
infraestrutura (serviços de operação e manutenção) durante determinado prazo. 
A transmissora de energia é remunerada pela disponibilidade da infraestrutura 
durante o prazo da concessão. O contrato de concessão não transfere ao con-
cessionário o direito de controle do uso da infraestrutura de serviços públicos. É 
prevista apenas a cessão de posse desses bens para realização dos serviços 
públicos, sendo os bens revertidos ao concedente após o encerramento do res-
pectivo contrato. O concessionário tem direito de operar a infraestrutura para a 
prestação dos serviços públicos em nome do Poder Concedente, nas condições 
previstas no contrato de concessão. O concessionário deve registrar e mensu-
rar a receita dos serviços que presta de acordo com os Pronunciamentos Téc-
nicos CPC 47 – Receita de Contrato com Clientes, CPC 48 – Instrumentos Fi-
nanceiros e ICPC 01 (R1) – Contratos de Concessão. Caso o concessionário 
realize mais de um serviço regidos por um único contrato, a remuneração rece-
bida ou a receber deve ser alocada a cada obrigação de performance com base 
nos valores relativos aos serviços prestados caso os valores sejam identificá-

veis separadamente. (a) Ativo de concessão – Contratual.  A concessão da 
Cia. foi classificada dentro do modelo de ativo de concessão contratual, a partir 
de 01/01/2018, conforme adoção do CPC 47 - Receita de Contrato com Clien-
tes. O ativo de concessão contratual se origina na medida em que a concessio-
nária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de trans-
missão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto, porém o 
recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de 
desempenho de operação e manutenção. Mensalmente, à medida que a Cia. 
opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de concessão contratual 
equivalente à contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de 
desempenho de construir torna-se um ativo financeiro, pois nada mais além da 
passagem do tempo será requerida para que o referido montante seja recebido. 
Os benefícios deste ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do ativo de 
concessão contratual das concessionárias de transmissão de energia é forma-
do 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 premis-
sas 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 pú-
blico de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os investi-
mentos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não 
amortizados (bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Conce-
dente ao final do contrato de concessão. Este fluxo de recebimentos é remune-
rado pela taxa que representa o componente financeiro do negócio, estabeleci-
da no início de cada projeto. A implementação da infraestrutura, atividade exe-
cutada durante fase de obra, tem o direito a contraprestação vinculada à perfor-
mance de finalização da obra e das obrigações de desempenho de operar e 
manter, e não somente a passagem do tempo, sendo o reconhecimento da re-
ceita e custos das obras relacionadas à formação deste ativo através dos gas-
tos incorridos. Assim, a contrapartida pelos serviços de implementação da infra-
estrutura efetuados nos ativos da concessão a partir de 01/01/2018 passaram a 
ser registrados na rubrica “Implementação da Infraestrutura”, como um ativo de 
concessão contratual, por terem o direito a contraprestação ainda condiciona-
dos à satisfação de outra obrigação de desempenho. As receitas com imple-
mentação da infraestrutura e receita de remuneração dos ativos de concessão 
estão sujeitas ao diferimento de Programa de Integração Social - PIS e da Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS cumulativos, 
registrados na conta “impostos diferidos” no passivo não circulante. 26.4 Des-
pesas antecipadas. Os custos de transação relacionados à contratação dos 
empréstimos ficam como despesas antecipadas no ativo até o recebimento do 
empréstimo. A partir do recebimento, são transferidos para o passivo financeiro 
reduzindo o saldo inicial e alterando a taxa de juros. 26.5 Fornecedores. As
contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços 
que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo 
classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período 
de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais 
longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não 
circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequente-
mente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva 
de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura corres-
pondente. 26.6 Empréstimos e financiamentos. Os empréstimos e financia-
mentos tomados são reconhecidos inicialmente no recebimento dos recursos 
líquidos dos custos de transação. Esses custos vão reduzir o saldo inicial e al-
terar a taxa de juros. Em seguida, os financiamentos tomados são apresentados 
pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao 
exercício incorrido (“pro rata temporis”). 26.7 Provisões. As provisões são reco-
nhecidas quando a Cia. tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, 
como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos 
seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor 
possa ser feita. 26.8 Demais ativos e passivos. São demonstrados por valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
rendimentos (encargos) auferidos (incorridos) até a data do balanço. Estão clas-
sificados no ativo e passivo não circulante, respectivamente, os direitos realizá-
veis e as obrigações vencíveis após doze meses. 26.9 Imposto de renda e 
contribuição social corrente e diferido. As despesas de imposto de renda e 
contribuição social do exercício compreendem os impostos correntes e diferi-
dos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resulta-
do, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconheci-
dos diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é reco-
nhecido no patrimônio líquido. O imposto de renda e contribuição social diferi-
dos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças 
temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e pas-
sivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. As alíquotas 
desses tributos, definidas atualmente para determinação desses créditos 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 tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação 
das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros ela-
boradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos 
futuros que podem, portanto, sofrer alterações. A análise dessa recuperação 
leva em consideração as atividades que serão efetuadas pela Cia. bem como as 
características respectivas do contrato de concessão que permitirão as realiza-
ções dos impostos diferidos ativos. 26.10 Reconhecimento de Receita. Os
concessionários devem registrar e mensurar a receita dos serviços que prestam 
obedecendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com 

Clientes. 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 e obri-
gações, houver substância comercial e for provável que a entidade receberá a 
contraprestação à qual terá direito. As receitas da Cia. são classificadas nos 
seguintes grupos: (a) 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 reco-
nhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas acrescendo-se as alíquo-
tas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que os projetos embu-
tem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutu-
ra 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 resulta-
do 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 Constru-
ção, a Cia. 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. (b) 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 trans-
missão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa bus-
ca precificar o componente financeiro do ativo de concessão contratual, deter-
minada na data de início de cada contrato de concessão e permanece fixa du-
rante todo o prazo de concessão. A taxa de retorno incide sobre o montante a 
receber do fluxo futuro de recebimento de caixa. (c) Receita de operação e 
manutenção. Refere-se aos serviços de operação e manutenção das instala-
ções de transmissão de energia elétrica, que tem início quando da entrada em 
operação e visa a não interrupção da disponibilidade dessas instalações. 26.11 
Encargos regulatórios. Os montantes faturados pela Cia. estão sujeitos aos 
seguintes encargos regulatórios: • Reserva Geral de Reversão (“RGR”): Encar-
go do setor elétrico pago mensalmente pelas empresas concessionárias de 
energia elétrica, com a finalidade de prover recursos para reversão, expansão e 
melhoria dos serviços públicos de energia elétrica. Seu valor anual equivale a 
2,6% dos investimentos efetuados pela concessionária em ativos vinculados à 
prestação de serviço de eletricidade, limitado a 3% da receita anual.  • Taxa de 
Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica (“TFSEE”): Taxa de fiscalização 
de 0,4% incidente sobre a transmissão de energia elétrica, devida mensalmen-
te, sendo seu valor fixado pelos Despachos emitidos no início de cada ano pela 
ANEEL e proporcionais ao porte do serviço concedido considerando o valor 
econômico agregado pelo concessionário. • Pesquisa e Desenvolvimento 
(“P&D”): As concessionárias de serviços públicos de distribuição, transmissão 
ou geração de energia elétrica, as permissionárias de serviços públicos de dis-
tribuição de energia elétrica e as autorizadas a produção independente de ener-
gia elétrica, excluindo-se, por isenção, aquelas que geram energia exclusiva-
mente a partir de instalações eólica, solar, biomassa, co-geracao qualificada e 
pequenas centrais hidrelétricas, devem aplicar, anualmente, um percentual de 
1% de sua receita operacional líquida em projetos de Pesquisa e Desenvolvi-
mento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica – P&D, segundo regulamentos 
estabelecidos pela ANEEL. Estes encargos são reconhecidos como componen-
te da receita operacional líquida (Nota 21). 26.12 Extinção de passivos finan-
ceiros com instrumentos patrimoniais. Quando a Cia. emite instrumentos 
patrimoniais próprios e os entrega a seus credores com o intuito de extinguir a 
totalidade ou parte de um passivo financeiro, tais instrumentos patrimoniais são 
inicialmente reconhecidos no patrimônio líquido, mensurados pelo seu valor jus-
to. Se o valor justo dos instrumentos patrimoniais próprios emitidos não pude-
rem ser mensurados, estes devem ser mensurados pelo valor justo do passivo 
financeiro extinto. 26.13 Dividendos. A Cia. registra, em bases anuais, os divi-
dendos mínimos obrigatórios como passivo, a menos que esse dividendo míni-
mo tenha sido efetivamente pago antes do encerramento do exercício. Dividen-
dos complementares ao mínimo obrigatório são registrados como passivo na 
data em que seu pagamento for aprovado em Assembleia de Acionistas. Divi-
dendos propostos pela Administração da Cia., em consonância com a Lei das 
Sociedades Anônimas, são divulgados em nota explicativa. 26.14 Eventos
Subsequentes. Em 22/01/2020 através da Assembleia Geral Extraordinária, foi 
aprovado a alteração da denominação da “Isolux Energia e Participações S.A.” 
para “Gemini Energy S.A.”, empresa à qual a Cia. é subsidiária.

Membros da Administração
Conselho de Administração

Meton Barreto de Morais Neto - Presidente
Titulares

Paulo Roberto Correia da Silva; Fabio Vassel; Warley Isaac Noboa Pimentel
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro

Suplente: Marta Maria Rocha de Matos
Diretoria Executiva

Meton Barreto de Morais Neto - Diretor Presidente
Luciana Borges Araujo Amaral

Diretora Financeira e de Relações com Investidores
Evandro Cavalcanti - Diretor Técnico

Controller
Juliana Silva Gomes Madureira - CRC-RJ-116377/O-8

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
são; (iv) recálculo do ativo de contrato de concessão; (v) leitura e análise dos 
contratos de concessão; (vi) análise das políticas contábeis da Administração 
em comparação com os requerimentos do pronunciamento técnico IFRS 15/
CPC 47; e (vii) avaliação das divulgações efetuadas pela Administração nas 
demonstrações financeiras. Exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção 
a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, com base nos procedimen-
tos de auditoria anteriormente descritos e nas evidências de auditoria obtidas, 
consideramos que a mensuração e classificação do ativo de contrato de con-
cessão, realizada pela Cia., assim como as respectivas divulgações, estão ade-
quadas no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Ou-
tras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o re-
latório do auditor. A Administração da Cia. é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administra-
ção, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, conside-
rar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstra-
ções financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra-
ção, somos requeridos a comunicar esse fato. Concluímos que as outras infor-
mações apresentam distorção relevante pela mesma razão com relação aos 
valores e outros aspectos descritos na seção “Base para opinião com ressal-
va”. Outros assuntos. Auditoria dos valores correspondentes. As demonstra-
ções financeiras da Cia. referentes ao exercício findo em 31/12/2018, apresen-
tadas para fins de comparação, foram examinadas por outros auditores inde-
pendentes, cujo relatório de auditoria, datado de 27/03/2019, continha opinião 
sem ressalva sobre essas demonstrações financeiras. Demonstração do valor 
adicionado. A demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício 
findo em 31/12/2018, elaborada sob a responsabilidade da Administração da 
Cia., e apresentada como informação suplementar, foi submetida a procedi-
mentos de auditoria executados com a auditoria das demonstrações financei-
ras da Cia.. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstra-
ção está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, 
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os crité-
rios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor 
Adicionado. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na 
seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, essa demonstração 
do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos rele-
vantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são 
consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras. A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financei-
ro (IFRS), emitida pelo “International Accouting Standards Board” (IASB), 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 demonstra-
ções financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Cia. continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pre-
tenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Cia. são aqueles com 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 causa-
da 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 distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção 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, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia.. • Ava-
liamos 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 opera-
cional da Cia.. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira 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 inter-
nos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos res-
ponsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comu-
nicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as res-
pectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com 
os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram conside-
rados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do 
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de 
auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a me-
nos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou 
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto 
não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adver-
sas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os 
benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 30/03/2020
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Auditores Independentes CRC n° 2 SP 011609/O-8 “F” RJ
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Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Linhas de Macapá Trans-
missora de Energia S.A. Opinião com ressalva. Examinamos as demonstra-
ções financeiras da Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. ("Cia."), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas de-
monstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimô-
nio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção 
a seguir intitulada "Base para opinião com ressalva", as demonstrações finan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da Linhas de Macapá Transmissora 
de Energia S.A. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva. Conforme di-
vulgado na nota explicativa n° 9 às demonstrações financeiras, a Cia. ajustou as 
premissas anteriormente adotadas quando da adoção do pronunciamento téc-
nico CPC 47/IFRS 15, que resultaram em ajustes registrados pela Administra-
ção na Receita e no Custo do exercício findo em 31/12/2019 nos montantes de 
R$147.065, bruto dos efeitos tributários (R$88.085, líquido dos efeitos tributá-
rios) e de R$11.781, bruto dos efeitos tributários (R$7.775, líquido dos efeitos 
tributários), respectivamente. Esses montantes deveriam ter sido reconhecidos 
nas demonstrações financeiras dos exercícios a quais as correspondiam me-
diante representação, conforme determinado pela norma brasileira NBC TG 23 
- Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Conse-
quentemente, em 31/12/2019, a demonstração do resultado do exercício e a 
demonstração do resultado abrangente estão subavaliadas no montante de 
R$80.309, líquido dos efeitos tributários. Nossa auditoria foi conduzida de acor-
do 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 fi-
nanceiras". Somos independentes em rejação à Cia., de acordo com os princí-
pios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - 
CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Principais assun-
tos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso 
julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do 
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa audito-
ria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opi-
nião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma 
opinião separada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção 
“Base para opinião com ressalva”, determinamos que os assuntos descritos 
abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso 
relatório. Ativo de concessão - Contratual. Conforme divulgado na nota explica-
tiva n° 26.3.3 às demonstrações financeiras, a concessão da Cia. foi classifica-
da dentro do modelo de ativo de concessão contratual, a partir de 01/01/2018, 
conforme adoção do CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes. Esse assunto 
foi considerado como significativo para a nossa auditoria, tendo em vista a rele-
vância dos saldos envolvidos e o alto grau de julgamento e complexidade na 
determinação dos fatores e das premissas por parte da Administração, no mo-
mento em que a Cia. obtém o controle do ativo e a mensuração do ativo de 
contrato de concessão, bem como quando as obrigações de performances são 
satisfeitas. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) avalia-
ção do desenho e da implementação das atividades de controles internos da 
Cia. relacionados à mensuração do ativo de contrato de concessão; (ii) discus-
são das premissas utilizadas na mensuração do ativo de contrato de concessão 
com a Administração da Cia.; (iii) obtenção das planilhas de mensuração, pre-
paradas pela Cia., para confronto com os registros efetuados no sistema contá-
bil com a adequada mensuração e classificação do ativo de contrato de conces-

Consumo sofreu retração na primeira semana de quarentena
O Brasil sofreu retra-

ção no consumo durante 
o mês de março. Esta é a 
principal conclusão de um 
estudo apresentado pela 
Kantar sobre os impactos 
da pandemia no Brasil e 
no mundo. Na comparação 
entre a semana do dia 9, na 
pré-quarentena, e a do dia 
23, houve redução de 8% 
no gasto total dos consu-

midores, 5% na frequência 
de viagens aos pontos de 
venda e 9% no tamanho 
da cesta (quantidade de 
itens). O mesmo cenário 
foi registrado na China, 
onde a recuperação só se 
deu seis semanas após o 
início da quarentena.

O abastecimento inicial 
dos lares na semana de 16 
de março foi principalmente 

com categorias básicas e não 
perecíveis. Gastos com papel 
higiênico, por exemplo, au-
mentaram 47% em relação à 
semana anterior. Em seguida 
vieram sabonete, com 41%, 
detergente (40%) e água sa-
nitária / alvejante (38%). Ali-
mentos, como leite, açúcar, 
derivados de tomate, iogurte 
e massa, também se destaca-
ram.

Já na semana de 23 de 
março, as categorias que 
mais cresceram foram lin-
guiças e embutidos (+15%), 
água sanitária e alvejan-
tes (+8%), água mineral 
(+8%), frangos (+7%), leite 
(+6%), acessórios de lim-
peza (+6%), alimentos para 
pets (+5%), iogurte (+2%) e 
pão industrializado (+2%). 
Em compensação, a cesta 

que sofreu maior impacto 
foi a de higiene. Os gastos 
com absorventes e desodo-
rantes caíram 34%, creme 
dental 30% e produtos pós 
xampu 28%. A retração 
também foi notada nos pro-
dutos indulgentes. Entre 
eles, salgadinhos (-23%), 
sucos (-19%), refrigeran-
tes (-13%) e achocolatados 
(-11%).

“Na pós-estocagem foram 
priorizados os produtos para 
limpeza da casa e os não pe-
recíveis. Já entre os formatos, 
o varejo tradicional perma-
neceu importante, enquanto 
farmácias e hipermercados 
perderam espaço entre os 
consumidores brasileiros”, 
explica David Fiss, diretor de 
Client Service & New Busi-
ness da Kantar.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO -  Destaques de 2019. • Crescimento de 43,7% 
na receita operacional bruta ao atingir R$ 1.197,4 milhões em função do aumento 
no número de veículos comercializados. O volume de veículos negociados atingiu 
2.188 unidades em 2019; • Ebitda de R$ 59,5 milhões com margem de 5,5% em 
2019, crescimento de 2,7 vezes e 2,6 p.p., respectivamente, em relação ao ano 
anterior; • Despesas gerais e administrativas de R$ 87,7 milhões, crescimento de 
8,4% frente ao ano anterior, em proporção inferior ao avanço da receita; • Lucro 
líquido de R$ 49,8 milhões, montante 3,1 vezes acima de 2018, dos quais R$ 10,7 
milhões resultaram de receitas não recorrentes e ativação de crédito tributário.

R$ milhões 2018 2018 Variação 2019 / 2018
Receita operacional bruta 1.197,4 833,3 43,7%
Receita operacional líquida 1.075,5 752,3 43,0%
Lucro bruto 137,7 96,8 42,2%
  Margem bruta (%) 12,8% 12,9% (0,1) p.p.
Despesas operacionais (*) 87,7 80,9 (8,4%)
Ebitda 59,5 21,7 174,2%
  Margem Ebtida (%) 5,5% 2,9% 2,6 p.p.
Lucro líquido 49,8 16,1 209,3%
(*) Despesas líquidas de depreciação e amortização.
Rio de Janeiro, 19 de março de 2020. Prezados acionistas, A Administração da 
WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (WLM), em confor-
midade com as disposições legais e estatutárias, tem a satisfação de submeter à 
sua apreciação o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da 
Companhia e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019. As informações operacionais e financeiras da Com-
panhia, exceto onde estiver indicado de outra forma, são apresentadas com base 
em números consolidados e contemplam as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e normas internacionais conforme o International Financial Reporting Standards 
(IFRS) e os pronunciamentos emitidos pelo CPC aplicáveis às suas operações. 
Todas as comparações levam em consideração o ano de 2018, exceto quando 
especificado de outra forma. Mensagem da Administração: O início de 2019 foi 
cercado por expectativas positivas para a economia, com a promessa de reformas, 
melhora das contas públicas, queda do desemprego, retomada dos investimentos 
e crescimento. Mesmo com a demora na aprovação de reformas, crises políticas 
e um cenário externo conturbado, com a guerra comercial entre China e Estados 
Unidos, houve melhora em diversos indicadores, como a manutenção da inflação 
em patamares baixos e forte redução da taxa básica de juros, que atingiu no co-
meço de 2020 o menor nível da história, 4,25%. Assim, o PIB (Produto Interno 
Bruto) brasileiro cresceu 1,1% em 2019, a terceira alta anual consecutiva após dois 
anos de retração, mas o ritmo lento de recuperação ainda mantém a economia do 
país abaixo do patamar pré-recessão. Para a WLM o ano de 2019 foi bastante 
positivo e os resultados atingidos refletem todo o esforço desenvolvido na imple-
mentação de um novo modelo de gestão nos últimos anos pela Companhia. Ini-
cialmente, concluímos em 1º de julho de 2019 a operação de incorporação das 
sociedades controladas do segmento automotivo na holding WLM, um projeto que 
simplificou a estrutura societária da Companhia e trouxe benefícios em termos de 
custos operacionais, administrativos, fiscais e financeiros. Na operação não incor-
remos em gastos extraordinários uma vez que todo o processo foi realizado pela 
equipe interna da Companhia. Outro reflexo foi a contabilização no exercício de 
2019 do montante de R$ 7,3 milhões referente a créditos fiscais ativados decor-
rentes de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social anteriores a 
incorporação. Nossa receita operacional bruta consolidada totalizou R$ 1.197,4 
milhões, crescimento de 43,7% ante os R$ 833,3 milhões registrados em 2018. O 
foco que temos dado no controle e contenção de despesas, em uma busca cons-
tante pelo aumento de eficiência, somado às sinergias da incorporação, fez com 
que houvesse uma diluição dos custos, resultando em variação de despesas em 
menor intensidade do que a evolução das receitas. Além disso, registramos uma 
receita extraordinária de R$ 3,4 milhões em razão de indenização por instituição 
de faixa de servidão que constitui direito de passagem de dutos subterrâneos 
instituídos por decreto federal, em terras pertencentes a Companhia. O resultado 
líquido de R$ 49,8 milhões representa o melhor desempenho da Companhia des-
de 2010. Para 2020 temos boas expectativas para todos os segmentos de atuação 
da WLM. Esperamos aumento no volume de comercialização de caminhões e 
chassis de ônibus e manutenção dos volumes de vendas de peças, lubrificantes e 
serviços. Na pecuária temos boas perspectivas em função da expectativa de ma-
nutenção dos preços praticados no último trimestre. Na cultura de café, esperamos 
manter baixo patamar de custos, mas ainda com expectativas de preços abaixo de 
níveis históricos recentes. Na sojicultura, firmamos em fevereiro de 2020 parceria 
com a Sierentz Agro Brasil, companhia com grande expertise na atividade de cul-
turas de grãos, com área estimada de 13,6 mil hectares, o que reforça nossas 
apostas no segmento. Mesmo com um cenário interno e externo repleto de incer-
tezas, continuamos envidando nossos melhores esforços para tornar a WLM uma 
companhia cada vez mais rentável e eficiente, com foco no atingimento de resul-
tados e criação de valor para nossos acionistas. Perfil Corporativo: Fundada em 
1946, a WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. é uma so-
ciedade de capital aberto que atualmente tem suas atividades voltadas para dois 
segmentos: (i) comercialização de veículos e peças da marca Scania - sobretudo 
caminhões pesados e extrapesados, chassis de ônibus rodoviários e urbanos, 
motores marítimos, industriais e estacionários e peças de reposição - e prestação 
de serviços de manutenção voltados aos produtos que comercializa; e (ii) atividades 
no setor de agropecuária - bovinocultura de corte, cafeicultura e produção de grãos. 
Desde 2005, a WLM é uma das líderes nacionais na venda de veículos pesados 
Scania e detém o primeiro lugar na comercialização de peças da marca no Brasil. 
Suas quatro concessionárias, com 18 estabelecimentos espalhados por cinco 
estados brasileiros, garantem a ampla cobertura geográfica necessária para sua 
destacada atuação nacional, proporcionando agilidade e qualidade no atendimen-
to nas diversas regiões do País. Algumas delas contam ainda com postos avança-
dos dedicados à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em 
atendimento a demandas específicas de clientes. Concessionárias, peças e 
serviços: Revendas Scania: A indústria automobilística apresentou o terceiro ano 
consecutivo de recuperação de volume de vendas e produção no ano de 2019. 
Mesmo com a forte baixa de 31,9% nas exportações provocadas em grande parte 
pela grave crise na Argentina, o mercado interno registrou crescimento de 2,3% na 
produção acumulada do ano, 2,9 milhões de unidades produzidas, de acordo com 
a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Des-
taque para o segmento de caminhões que apresentou avanço de 7,5% produção 
na comparação com 2018. Segundo dados divulgados pela Fenabrave (Federação 
Nacional Distribuição Veículos Automotores) em 2019 foram emplacados 101.735 
caminhões, o que representa um crescimento de 33,1% frente ao registrado no 
ano anterior, sendo 24.999 semi-pesados e 51.608 pesados. De ônibus foram 
27.193 emplacamentos, quantidade 38,9% superior à 2018. Com a melhora do 
ambiente econômico e setorial no ano, a WLM comercializou o total de 2.188 veí-
culos, volume 29,4% superior frente às 1.690 unidades vendidas no mesmo perí-
odo do ano anterior. O segmento de caminhões foi responsável por 1.900 unidades 
vendidas, sendo 102 caminhões usados, 77 vendas diretas e 1.721 unidades 
vendidas em concessionárias. O segmento de ônibus registrou vendas de 288 
unidades no período, das quais 80 foram vendas diretas e outras 208 vendas em 
concessionárias. No início de 2020 a Anfavea estimou um crescimento de 7,3% na 
produção de veículos na comparação com 2019 em função do aquecimento do 
mercado interno e a despeito da retração nas exportações. Já a Fenabrave estima 
que as vendas de caminhões pesados e ônibus devem continuar impulsionando o 
mercado, com aumento de 22,3% nos emplacamentos, 157,7 mil unidades consi-
derando o somatório de caminhões e ônibus. Entretanto, com a escalada da epi-
demia do coronavírus, pode haver o risco de interrupção no fornecimento de peças 
o que afetaria a expectativa inicial da entidade para o ano. Agronegócio: Sojicul-
tura: De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a 
cultura de soja mantém a tendência de crescimento na área cultivada, com avanço 
de 2,6% na comparação com a safra passada, saindo de 35,8 milhões de hectares 
para 36,8 milhões de hectares. A estimativa também aponta para crescimento de 
7,1% na produção em relação ao ciclo passado, com total de 123,2 milhões de 
toneladas. Esse comportamento tem como base a forte demanda apresentada pelo 
produto, o comportamento do câmbio e a guerra comercial travada entre Estados 
Unidos e China, podendo ser influenciado pela epidemia do coronavírus, com 
possíveis repercussões nos volumes negociados e nas cotações futuras da olea-
ginosa. Na WLM, a safra 2018/2019 ocorreu dentro das expectativas inicialmente 
projetadas, sem problemas climáticos, com melhoria no preço médio praticado e 
na produtividade. Com isso, registramos a negociação de 87,6 mil sacas, volume 
30,6% superior em relação ao mesmo período do ano anterior. Para a safra 
2019/2020, já iniciamos a preparação e plantio em outubro de 2019 com aumento 
na área plantada de 24,6% comparada com a safra anterior e com expectativa de 

melhor produtividade. Além disso, em fevereiro de 2020 formalizamos contrato de 
parceria com a Sierentz Agro Brasil Ltda. para exploração e cultivo de culturas 
anuais de grão, principalmente soja, com área estimada de 13,6 mil hectares. Café: 
Para a safra 2020, segundo levantamento da Conab, há previsão da influência da 
bienalidade positiva em quase todas as regiões produtoras de café do país, prin-
cipalmente, no café arábica. Com isso, estima-se uma produção superior à regis-
trada em 2019, com produção entre 57,2 milhões e 62,02 milhões de sacas bene-
ficiadas, ou 15,9% e 25,8% em relação à temporada passada. A área destinada a 
essa produção, de 1.885,5 mil hectares, apresenta crescimento de 4% em relação 
à safra anterior. Com produção abaixo da esperada em função de fatores climáticos 
e com preços comprimidos, o resultado do exercício foi compensado pela redução 
de custo. Em 2019, a Companhia negociou 3,6 mil sacas, volume 28,5% acima 
das 2,8 mil sacas do ano anterior. Pecuária: O mercado pecuário registrou uma 
significativa alta de preços no último trimestre de 2019 após um longo período de 
preços baixos. A recuperação ocorreu pelo aumento das exportações para a China 
após o agravamento da peste suína africana no país. Além disso, houve novas 
plantas habilitadas, abertura de novos países para exportação e expectativa de 
reabertura do mercado norte americano para a carne bovina in natura do Brasil. 
Em 2019, em função da estratégia de retenção de animais, a WLM negociou 5,2 
mil bovinos, quantidade 38,1% abaixo na comparação com os 8,4 mil registrados 
no ano anterior. A retenção e a valorização do preço de mercado geraram um au-
mento de 65,3% (R$ 8,1 milhões em 2019 vs. R$ 4,9 milhões em 2018) no valor 
dos ativos biológicos, o qual está evidenciado na linha de “ajuste líquido ao valor 
justo” na demonstração de resultado. Para 2020, a expectativa da Companhia é a 
manutenção do nível de preços. Por fim, no segmento agropecuário da WLM 
houve reconhecimento de receita extraordinária em razão de indenização por 
instituição de faixa de servidão que constitui direito de passagem de dutos subter-
râneos instituídos por decreto federal, em terras pertencentes a Companhia, no 
valor R$ 3,4 milhões, parte contabilizada na conta “Outras receitas” (R$ 1,2 milhão) 
e parte registrada na conta “Receitas financeiras” (R$ 2,2 milhões). Desempenho 
Econômico-Financeiro: Receita Operacional: O ano de 2019 apresentou uma 
recuperação no principal segmento de atuação da WLM, a comercialização de 
caminhões e chassis de ônibus, e dos demais negócios relacionados ao segmen-
to automotivo, como a prestação de serviços de manutenção e a venda de peças 
de reposição e lubrificantes. Os resultados do segmento agropecuário apresenta-
ram leve recuo na comparação com o desempenho apresentado no ano anterior 
devido a estratégia de retenção de animais adotada. A despeito das incertezas com 
a retomada do crescimento da economia brasileira e de um menor volume de 
negociação de caminhões no último trimestre do ano, a WLM encerrou o exercício 
fiscal de 2019 com uma receita operacional bruta consolidada de R$ 1.197,4 
milhões, montante 43,7% superior aos R$ 833,3 milhões registrados em 2018. 
Considerando o acumulado de 12 meses, as vendas de caminhões totalizaram 
R$ 830,1 milhões em 2019, o que representa um aumento de 61,0% na compara-
ção com os R$ 516,8 milhões reportados no ano anterior. Dessa forma, o segmen-
to de caminhões, maior fonte de receita da Companhia, registrou avanço de 7,2 p.p. 
na composição da receita bruta da Companhia, ao alcançar 69,4% do total. A co-
mercialização de chassis de ônibus apresentou crescimento de 25,4% no fatura-
mento bruto em 2019 ao totalizar R$ 71,7 milhões frente o resultado de R$ 57,2 
milhões auferido em 2018. Em termos de representatividade da receita bruta o 
segmento atingiu 6,0%, uma queda de 0,9 p.p. na comparação com o ano anterior. 
As receitas brutas referentes às vendas de peças e lubrificantes somaram R$ 223,7 
milhões no exercício de 2019, um incremento de 14,9% frente aos R$ 194,7 milhões 
alcançados em 2018 enquanto o faturamento do segmento de prestação de servi-
ços totalizou R$ 53,3 milhões, aumento de 15,9% em relação aos R$ 46,0 milhões 
de 2018. Considerando os resultados agregados de ambos os segmentos, houve 
uma redução de 5,8 p.p. na representatividade da receita bruta consolidada da 
WLM, ao atingir 23,1%. O desempenho reflete o avanço na comercialização de 
caminhões ao longo de 2019. Por outro lado, as atividades agropecuárias tiveram 
leve redução de 0,7% em 2019, ao atingir R$ 18,3 milhões. Como percentual da 
receita bruta da Companhia, o segmento representou 1,5% do total no ano, recuo 
de 0,7 p.p. frente o exercício anterior.

Vendas de Veículos Automotores - WLM
Unidades e Faturamento Bruto

2019 2018
Descrição Unidades Receita R$ mil Unidades Receita R$ mil

Caminhões (venda direta) 77 3.673,7 57 5.352,3
Caminhões (venda WLM) 1.721 822.294,3 1.283 504.811,2
Caminhões usados 102 9.689 76 12.048,7
Ônibus (venda direta) 80 2.004,8 92 5.042,0
Ônibus (venda WLM) 208 71.766,9 182 57.211,4
Pós-vendas – 269.662,5 – 230.357,6
Total 2.188 1.179.091,2 1.690 814.823,1

Receita Operacional Bruta
Distribuição por Atividade

2019 2018
 R$ 1.197,4 milhões R$ 833,3 milhões

Considerando o montante acumulado no exercício de 2019, a WLM registrou, após 
a dedução dos impostos faturados, receita operacional líquida consolidada de 
R$ 1.075,5 milhões, o que representa avanço de 43,0% frente os R$ 752,3 milhões 
reportados em 2018.

Evolução da Receita Operacional Líquida
(R$ milhões)

CPV e resultado bruto: O custo 
dos produtos vendidos (CPV) 
no acumulado dos 12 meses de 
2019 atingiu R$ 945,9 milhões, 
aumento de 43,2% quando 
comparado aos R$ 660,4 mi-
lhões registrados em 2018. O 
resultado no ano reflete o maior 
número de unidades comerciali-
zadas de caminhões e chassis 
de ônibus pela WLM no período uma vez que, basicamente, o CPV representa o 
valor de aquisição dos veículos e, portanto, está diretamente relacionado à variação 
no volume de unidades vendidas. Em linha com as melhores práticas adotadas 
no mercado a WLM passou a divulgar a linha de “Ajuste líquido ao valor justo dos 
ativos biológicos” da Demonstração dos Resultados logo após a receita operacional 
líquida e antes do CPV. Em 2019, o valor totalizou R$ 8,1 milhões, montante 65,3% 
superior aos R$ 4,9 milhões reportados em 2018. Nesse sentido, após a apuração 
dos custos operacionais e com a alteração mencionada o lucro bruto da WLM 
somou R$ 137,7 milhões em 2019, crescimento de 42,2% em relação aos R$ 96,8 
milhões registrados no ano anterior. Com o incremento na participação da venda 
de veículos no ano, que apresentam menor margem em relação aos segmentos de 
prestação de serviços e de peças e lubrificantes, a margem bruta no ano alcançou 
12,8%, recuo de 0,1 p.p. em relação à margem bruta auferida em 2018 (12,9%).
Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem Bruta (%)

Conforme divulgado na nota ex-
plicativa 2.2 às demonstrações fi-
nanceiras anexas, houve reapre-
sentação da demonstração dos 
resultados (DRE) de 2018, que 
afetou o lucro bruto. Embora o 
critério de classificação na DRE 
de 2018 seja consistente com o 
critério adotado em 2018, como 
as informações acima referentes 

aos períodos anteriores à 2018 não foram reapresentadas, os lucros brutos e as 
margens brutas demonstradas acima dos períodos de 2012 a 2017, não são mais 
comparáveis com aquelas de 2018 e 2019.
Despesas Operacionais: As despesas gerais e administrativas, excluindo os va-
lores relativos à depreciação e amortização, atingiram R$ 87,7 milhões no exercício 
de 2019, o que representa avanço de 8,4% frente o registrado no ano anterior. Dado 
que a evolução das despesas apresentou variação inferior ao aumento da receita 
verificado entre os exercícios (+43,7%), as despesas operacionais representaram 
8,2% da receita operacional líquida consolidada, 2,5 p.p. abaixo do verificado em 
2018, quando a participação foi de 10,7%. Nesse sentido, houve maior diluição 
das despesas em 2019. As despesas relativas à conta de honorários, salários 
e encargos somada à conta de benefícios aos empregados, que correspondem 
às principais despesas operacionais da Companhia e representaram 63,6% das 
despesas operacionais totais (versus 60,8% em 2018), atingiu R$ 55,8 milhões em 
2019, 13,4% acima dos R$ 49,2 milhões registrados no ano anterior. O avanço de 
tais despesas está principalmente relacionado ao aumento no número de funcio-
nários, que passou de 823 profissionais em 2018 para 851 em 2019, e ao aumento 
do pagamento de remuneração variável em função do crescimento no volume de 
vendas com melhores margens. Nesse sentido, o somatório das demais despesas 
operacionais apresentou pequeno avanço de 0,6%, ao atingir R$ 31,9 milhões em 
2019 (versus R$ 31,7 milhões em 2018). Em termos absolutos as contas com maior 
variação positiva foram de despesas com propaganda, promoção e representação 
(de R$ 419,0 mil para R$ 841,6 mil) e manutenção de softwares (de R$ 3,1 milhões 
para R$ 3,5 milhões). Por outro lado, a conta de impostos, taxas e contribuições 
passou de R$ 3,3 milhões em 2018 para R$ 2,9 milhões em 2019. Ebitda (Lajida):
No exercício de 2019, o indicador que mede a geração operacional de caixa, 
representado pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, 
depreciação e amortização - Lajida), totalizou R$ 59,5 milhões e margem Ebitda de 
5,5%, representando um aumento de 174,2% no valor apurado no ano anterior e 2,6 
p.p. na margem ebitda (R$ 21,7 milhões e 2,9%). O desempenho no ano reflete o 
crescimento do lucro bruto proporcionalmente superior ao avanço das despesas no 
período. Além disso, o Ebitda foi impactado positivamente pelo reconhecimento de 
parte de receita extraordinária no valor de R$ 1,2 milhão em razão de indenização 
por instituição de faixa de servidão que constitui direito de passagem de dutos 
subterrâneos instituídos por decreto federal, em terras pertencentes a Companhia. 
O cálculo utilizado pela WLM em seu Ebitda contempla a Instrução CVM 527/12, 
a qual visa a melhora no nível de compreensão das informações, considerando 
somente os valores que constam nas demonstrações contábeis.

Cálculo do Ebitda Anual
R$ milhões 2019 2018 Variação %

Receita operacional líquida 1.075,5 752,3 43,0
Valor justo dos ativos biológicos 8,1 4,9 65,3
Custo dos produtos vendidos (945,9) (660,4) 43,2
Lucro bruto 137,7 96,8 46,2
Despesas operacionais (87,7) (80,9) 8,4
Outras receitas (despesas) operacionais 9,6 6,0 60,0
Equivalência patrimonial 0,005 0,02 (78,1)
Resultado de operações descontinuadas (0,05) (0,2) (70,6)
Ebitda (Lajida) 59,5 21,7 174,2
O EBITDA não é uma medida financeira segundo o BR GAAP, as Normas Interna-
cionais de Contabilidade ou o IFRS e não deve ser considerado, isoladamente ou 
como alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou 
alternativa ao fluxo de caixa operacional como medida de liquidez. Outras empresas 
podem calcular o EBITDA de maneira diferente da utilizada desta aqui apresentada.
Desempenho Financeiro: O desempenho financeiro líquido da WLM no ano foi 
positivo em R$ 2,5 milhões, montante 46,8% inferior aos R$ 4,7 milhões registrados 
em 2018. O desempenho é reflexo da redução de 18,8% nas receitas financeiras 
e aumento de 36,0% das despesas financeiras quando comparados os respec-
tivos períodos. Cabe ressaltar que os resultados de ambos os exercícios foram 
impactados por eventos não recorrentes como o registro da atualização monetária 
do crédito de Pis e Cofins obtido em êxito judicial em 2018 (R$ 2,9 milhões) e o 
reconhecimento, no último trimestre de 2019, de outra parte da receita extraordinária 
em razão de indenização por instituição de faixa de servidão que constitui direito 
de passagem de dutos subterrâneos instituídos por decreto federal, em terras 
pertencentes a Companhia (R$ 2,2 milhões). O aumento das despesas financeiras 
deve-se principalmente a descontos concedidos dado o maior volume de vendas 
no exercício. Resultado Líquido: Com o aumento na quantidade de caminhões e 
chassis de ônibus comercializados, melhores margens unitárias e constante redução 
e racionalização de custos e despesas no ano, a WLM atingiu resultado líquido 
consolidado de R$ 49,8 milhões em 2019, montante 3,1 vezes superior ao registrado 
no ano anterior. Contribuiu também para o desempenho do exercício a ativação do 
crédito tributário referente a operação de incorporação das sociedades controladas 
do segmento automotivo na holding WLM em valor aproximado de R$ 7,3 milhões. 
Dessa forma, a Companhia contabilizou no 4T19 valor positivo de R$ 3,3 milhões 
referentes à Imposto de Renda (IR) e Contribuição do Lucro Líquido (CSLL). Estru-
tura de capital: Ao final do exercício de 2019, o caixa total da Companhia, incluindo 
caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras, somava R$ 44,5 milhões, 
montante 14,1% superior aos R$ 39,0 milhões registrados no encerramento de 
2018. A Conta de Caixa e Equivalentes de Caixa apresentou redução de R$ 6,2 
milhões, passando de R$ 19,1 milhões ao final de dezembro de 2018 para R$ 12,9 
milhões no encerramento do exercício de 2018 enquanto a conta de Aplicações 
Financeiras registrou avanço de R$ 11,7 milhões (R$ 31,6 milhões em 2019 versus 
R$ 19,9 milhões em 2018) na comparação anual. Na avaliação patrimonial, o Contas 
a Receber de Clientes do Ativo Circulante registrou queda de 33,4%, passando de 
R$ 54,9 milhões no encerramento de 2018, para R$ 36,5 milhões em 31/12/2019. 
A conta de Estoques registrou forte avanço de 1,4 vezes, considerando o saldo 
R$ 80,3 milhões ao final de 2019, ante R$ 55,9 milhões no encerramento do exer-
cício anterior. Com a melhora do mercado e o posicionamento de preços por parte 
de outras montadoras do setor, o investimento em estoque representou maiores 
oportunidades de vendas com melhores margens. A conta Tributos a Recuperar foi 
18,3% inferior na passagem anual, saindo de R$ 8,2 milhões ao fim de 2018 para R$ 
6,7 milhões em 31/12/2019. Considerando as contas do Passivo Circulante, a linha 
referente a Contas a Pagar apresentou forte redução ao passar de R$ 41,9 milhões 
no encerramento de 2018 para R$ 11,7 milhões ao final de 2018, recuo de 72,0%. 
A conta Impostos e contribuições a recolher registrou queda de 61,4%, ao passar 
de R$ 7,0 milhões em 31/12/2018 para R$ 2,7 milhões no encerramento de 2019. 
Com a contratação de empréstimo para custeio da produção e modernização de 
maquinário do segmento agropecuário a conta de Empréstimos e Financiamentos 
em 31/12/2019 somou R$ 4,6 milhões no curto prazo (Passivo Circulante) e R$ 6,2 
milhões no longo prazo (Passivo Não Circulante). Valor Adicionado: Em 2019, a 
partir de suas atividades operacionais, a WLM gerou valor adicionado de R$ 168,0 
milhões, agregando essa riqueza à sociedade. O índice de agregação de valor 
em relação à receita bruta do exercício foi de 14,0%, o que indica que de cada 
R$ 1,00 de receita que a Companhia obteve em 2019, R$ 0,14 foi distribuído entre 
as instâncias municipais, estaduais e federal do governo (na forma de impostos, 
taxas e contribuições), os funcionários (na forma de salários, benefícios e FGTS), 
a terceiros (na remuneração de capital na forma de juros e aluguéis pagos) e aos 
acionistas (na forma de lucros retidos na Companhia).

Distribuição do valor adicionado
R$ 168,0 milhões

Auditores Independentes: Com o intuito de atender à instrução CVM nº 381/2003, 
comunicamos que a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes foi con-
tratada pela WLM para a prestação de serviços de auditoria externa relacionados 
aos exames das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas 
referentes ao exercício de 2019. Em conformidade com as normas brasileiras de 
preservação da independência do auditor externo, não foram contratados pela 
WLM quaisquer outros serviços de consultoria da empresa que prestou o serviço 
de auditoria externa de seus resultados.

Por determinação de Bolsonaro 
portarias sobre armas são revogadas 

Atendendo determinação 
do presidente Jair Bolsona-
ro, o Comando do Exército 
revogou nesta terça-feira três 
portarias do Comando Lo-
gístico (Colog), que tratam 
do rastreamento, identifica-
ção e marcação de armas, 
munições e demais produtos 
controlados, A portaria com 
a revogação foi publicada 
em edição extra do Diário 
Oficial da União.

A coordenadora de Proje-

tos do  Instituto Sou da Paz, 
Natália Pollachi, manifestou 
preocupação com a medida. 
“Eram três portarias que, 
no cômputo geral, traziam 
avanços importantes na mar-
cação e rastreabilidade de 
armas e munições. E essa é 
uma questão essencial para 
que gente tenha um melhor 
combate do crime organiza-
do e da violência armada”, 
destacou.

Em postagem no Twitter, 

o presidente Jair Bolsonaro 
avalia que as medidas não 
se adequam às diretrizes de-
finidas por ele em decretos. 
“Determinei a revogação 
das Portarias Colog Nº 46, 
60 e 61, de março de 2020, 
que tratam do rastreamento, 
identificação e marcação de 
armas, munições e demais 
produtos controlados por 
não se adequarem às minhas 
diretrizes definidas em de-
cretos”, tuitou. 

As portarias revogadas 
são as de número 46, 60 e 
61, todas de março deste 
ano. A Portaria nº 46 dispu-
nha sobre os procedimentos 
administrativos relativos ao 
acompanhamento e ao ras-
treamento de produtos con-
trolados pelo Exército e o 
Sistema Nacional de Rastre-
amento de Produtos Contro-
lados pelo Exército.

A Portaria nº 60 esta-
belecia os dispositivos de 

segurança, identificação e 
marcação das armas de fogo 
fabricadas no país, exporta-
das ou importadas. Já a Por-
taria nº 61 regulamentava a 
marcação de embalagens e 
cartuchos de munição. Cabe 
ao Comando Logístico do 
Exército Brasileiro a fisca-
lização de produtos contro-
lados, como armas e muni-
ções.

O deputado federal Edu-
ardo Bolsonaro (PSL-SP), 

filho do presidente, também 
usou o Twitter para comen-
tar a revogação dos dispo-
sitivos. “Atiradores e CACs 
sempre apoiaram Bolsonaro 
para que tenhamos pela 1ª 
vez um presidente não desar-
mamentista. É inadmissível 
que a Colog faça portarias 
restringindo a importação. 
A quem isso interessa? Cer-
tamente não ao presidente, 
que determinou a revogação 
destas portarias”, afirmou.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2019 E 2018 (Em MR$, exceto quando indicado)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Controladora Consolidado
ATIVO Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante 167.985 8.531 193.907 180.715
Caixa e equivalentes de caixa 6 8.010 905 12.901 19.102
Aplicações financeiras 7 31.683 1.044 31.683 19.956
Contas a receber de clientes 8 36.507 36.588 54.965
Cotas de consórcio 9 13.402 13.402 10.068
Estoques 10 71.605 80.338 55.962
Ativos biológicos 11 11.809 11.353
Impostos a recuperar e créditos
 tributários 12 6.618 5.288 6.742 8.265
Lucros e juros sobre capital próprio a
 receber 13 1.071
Outros ativos circulantes 160 223 444 1.044
Não circulante 299.559 393.987 321.565 326.121
Cotas de consórcio 9 6.550 – 6.550 21.589
Contas a receber de partes relacionadas 14 435 3.154 302 302
Impostos a recuperar e créditos
 tributários 12 109 109
Depósitos judiciais 2.292 264 2.295 1.799
Outros ativos não circulantes 3 3
Ativos biológicos 11 22.006 18.109
Investimentos 15 156.893 354.058 733 853
Propriedades para investimento 16 34.595 34.679
Imobilizado 17 89.805 1.772 280.573 274.368
Intangível 18 8.989 60 8.994 8.989
Total do ativo 467.544 402.518 515.472 506.836

Controladora Consolidado
PASSIVO Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante 40.052 9.007 46.592 71.106
Contas a pagar 19 6.927 229 7.608 35.566
Empréstimos e financiamentos 20 4.612 7.545
Salários e encargos sociais 10.705 1.575 11.498 6.099
Impostos e contribuições a recolher 2.526 133 2.779 7.009
IR e contribuição social a pagar 351 18 477 627
Dividendos a pagar 21 12.556 4.438 12.556 4.438
Contas a pagar a partes relacionadas 14 1.238 1.448 1.234 1.448
Arrendamentos a pagar 17 360 – 360 –
Outras obrigações 22 5.389 1.166 5.468 8.374
Não circulante 7.370 5.376 48.355 47.182
Empréstimos e financiamentos 20 6.249 923
Provisões para riscos trabalhistas,
 cíveis e fiscais 23 156 156 30
Provisão para IR e contribuição
 social diferidos 24 5.611 5.167 39.475 44.248
Arrendamentos a pagar 17 527 527
Outras obrigações 22 1.076 209 1.948 1.981
Patrimônio líquido 25
Capital social 177.375 177.375 177.375 177.375
Reservas de reavaliação 73.034 77.116 73.034 77.116
Reserva de lucros 139.118 102.642 139.118 102.642
Ajustes de avaliação patrimonial 30.595 31.002 30.595 31.002
Patrimônio líquido atribuível aos
 acionistas controladores 420.122 388.135 420.122 388.135
Participação de acionistas não
 controladores  no patrimônio líquido
 das controladas 403 413
Total do patrimônio líquido 420.122 388.135 420.525 388.548
Total do passivo e patrimônio líquido 467.544 402.518 515.472 506.836

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EM 31/12/2019 E 2018 (Em MR$, exceto quando indicado)
Controladora Consolidado

Operações continuadas Nota 2019 2018 2019 2018 (reapresentado)
Receita líquida 27 616.406 1.075.475 752.296
Ajuste líquido ao valor justo de ativos biológicos 11 8.143 4.972
Custo das vendas 28 (545.124) (945.942) (660.409)
Lucro bruto 71.282 137.676 96.859
Despesas gerais e administrativas 29 (50.282) (12.520) (91.243) (84.216)
Êxito de Processo Judicial 23 1.402 1.200 1.402
Outras receitas operacionais 3.477 938 9.291 4.838
Outras despesas operacionais (61) – (893) (229)
Resultado de equivalência patrimonial 15 25.571 24.221 (4) 12

(21.295) 14.041 (81.649) (78.193)
Resultado operacional 49.987 14.041 56.027 18.666
Resultado financeiro 30 1.130 3.349 2.583 4.719
Receitas financeiras 2.014 3.354 5.678 6.901
Despesas financeiras (884) (5) (3.095) (2.182)
Resultado antes dos impostos 51.117 17.390 58.610 23.385
Imposto de renda e contribuição social
 Corrente 31 (8.623) (1.116) (16.126) (7.129)
 Diferido 24 7.351 7.351 4
Lucro líquido do exercício de operações em continuidade 49.845 16.274 49.835 16.260
Prejuízo de operações descontinuadas, líquido de impostos 5 (58) (198) (58) (198)
Lucro líquido do exercício 49.787 16.076 49.777 16.062
Atribuível a:
Acionista controlador 49.787 16.076
Acionistas não controladores de empresas controladas (10) (14)

49.787 16.076 49.777 16.062
Lucro líquido básico e diluído por ação ON e PN (R$) das operações continuadas: 32
Ordinária nominativa 1,30 0,42 1,30 0,42
Preferencial nominativa 1,43 0,47 1,43 0,47
Prejuízo líquido básico e diluído por ação ON e PN (R$) das operações descontinuadas: 32
Ordinária nominativa (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)
Preferencial nominativa (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)
Ações em circulação ao final do exercício - unidades
Ordinária nominativa 16.571.220 16.571.220 16.571.220 16.571.220
Preferencial nominativa 19.843.450 19.843.450 19.843.450 19.843.450

36.414.670 36.414.670 36.414.670 36.414.670
Lucro por ação básico e diluído (R$) 1,37 0,44 1,37 0,44

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2019 E 2018 (Em MR$, exceto quando indicado)

Reserva de lucros Ajustes de
Reserva de 
reavaliação

Reserva
estatutária

avaliação
patrimonial

Patri-
mônio

Patri-
mônio

Nota
Capital 
social

Ativos 
pró-

prios

Ativos 
de  

contro-
ladas Legal

Garan tia 
para 
divi-

dendos
Investi-
mentos

Divi-
dendo 

adicional 
proposto

Ativos 
pró-

prios

Ativos
de 

contro-
ladas

Lucros 
acu-

mula-
dos

líquido 
dos 

contro-
ladores

líquido 
dos não 

controla-
dores

Patri-
mônio 
líquido 

total
Saldos em 01/01/2017 177.375 3.306 75.030 22.124 28.958 36.539 0 994 30.422 – 374.748 429 375.177
Realização da mais valia de ativos (1.220) (414) 2.187 553 553
Prescrição de dividendos transf. para 
reserva estatutária 1.095 1.095 1.095
Dividendo adicional conforme AGO de
 30.04.2016
Lucro líquido do exercício 16.076 16.076 (16) 16.060
Compensação de prejuízo do exercício
. Constitução de reserva legal 913 (913)
. Dividendo mínimo obrigatório (25%) (4.337) (4.337) (4.337)
. Constituição de reservas estatutárias 6.507 6.506 (13.013)
Dividendo adicional proposto (2.943) 2.943
Saldos em 31/12/2018 177.375 3.306 73.810 23.037 33.617 43.045 2.943 994 30.008 388.135 413 388.548
Transferência por Incorporação de
 Controladas 10.913 (10.913)
Realização da mais valia de ativos (283) (821) (407) 1.910 399 399
Ajuste tributos diferidos sobre reserva
 de reavaliação (2.174) (804) (2.978) (2.978)
Distribuição do Dividendo Adicional,
 conforme AGO de 30/04/2019 (2.943) (2.943) – (2.943)
Lucro líquido do exercício 25 49.787 49.787 (10) 49.777
Constituição de Reserva de Lucros
. Constitução de reserva legal 25 2.585 (2.585)
. Dividendo mínimo obrigatório (25%) 25 (12.278)(12.278) (12.278)
. Constituição de reservas estatutárias 25 18.417 18.417 (36.834)
Saldos em 31/12/2019 177.375 11.762 61.272 25.622 52.034 61.462 994 29.601 420.122 403 420.525

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31/12/2019 E 2018
(Em MR$, exceto quando indicado)

Controladora Consolidado

Nota 2019 2018 2019

2018 
(reapre-

sentado)
Receitas/(Despesas) 691.300 2.142 1.222.131 846.755
Vendas de mercadorias, produtos e
 serviços 27 688.369 1.197.347 832.784
Outras 3.481 2.142 18.265 10.873
Receitas relativas à produção de
 ativos próprios 7.002 3.518
Provisão para créditos de liquidação
 duvidosa 8 (550) (483) (420)

Insumos adquiridos de terceiros 588.202 2.208 1.056.310 730.137
Custos dos produtos, das mercadorias
 e dos serviços vendidos 28 575.851 1.022.856 701.577
Materiais, energia, serviços de terceiros
 e outros 11.962 2.208 32.937 28.670
Perda/recuperação de valores ativos 389 517 (110)

Valor adicionado bruto 103.098 (66) 165.821 116.618
Depreciação e amortização 1.723 452 3.506 3.258
Valor adicionado líquido produzido pela
 entidade 101.375 (518) 162.315 113.360
Valor adicionado recebido em
 transferência 27.585 27.575 5.683 6.913
Resultado de equivalência patrimonial 15 25.571 24.221 (4) 12
Receitas financeiras 2.014 3.354 5.687 6.901
Valor adicionado total a distribuir 128.960 27.057 167.998 120.273
Distribuição do valor adicionado
Pessoal: 39.986 6.639 71.140 64.451
 Remuneração direta 30.000 5.572 54.765 51.022
 Benefícios 5.408 747 9.979 9.956
 FGTS 4.578 320 6.396 3.473
Impostos, taxas e contribuições 37.625 3.901 42.795 36.197
 Federais 13.196 3.817 31.845 27.157
 Estaduais 23.372 13 8.311 7.141
 Municipais 1.057 71 2.639 1.899
Remuneração de capitais de
 terceiros 1.562 441 4.286 3.563
 Despesas Financeiras 884 5 3.095 2.182
 Aluguéis 678 436 1.191 1.381
Remuneração de capitais próprios 49.787 16.076 49.777 16.062
 Dividendos 12.278 3.818 12.278 3.818
 Lucros retidos do exercício 37.509 12.258 37.509 12.258
 Participação dos não controladores
  nos lucros retidos (10) (14)

Valor adicionado total distribuído 128.960 27.057 167.998 120.273
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2019 E 2018
(Em MR$, exceto quando indicado)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido do exercício 49.787 16.076 49.777 16.062
Outros resultados abrangentes
Total de resultados abrangentes para o exercício 49.787 16.076 49.777 16.062
Total de resultados abrangentes atribuíveis a:
Acionistas da companhia 49.787 16.076
Acionistas não controladores de empresas
 controladas (10) (14)

49.777 16.062
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM EM 31/12/2019 E 2018
(Em MR$, exceto quando indicado)

Fluxo de caixa proveniente das Controladora Consolidado
 operações: Nota 2019 2018 2019 2018
 Atividade operacional
 Resultado líquido do exercício 49.787 16.076 49.777 16.062
 Resultado de equivalência patrimonial 15 (25.571)(24.221) 4 (12)
 Depreciação e amortização 1.514 452 5.739 3.258
 Provisão para créditos de liquidação
  duvidosa 8 483 483 420
 (Reversão) provisão de riscos trabalhistas,
  cíveis e fiscais 23 56 26 15
 Resultado do ativo imobilizado baixado 17 110 1.113 1.419
 Ajuste líquido ao valor justo dos ativos
  biológicos 11 (8.143) (4.972)
 Atualizações monetárias e despesas
  com juros (1.846) (349) (2.361) 52
 (Aumento) redução nos ativos:
 Contas a receber de clientes 26.973 17.994 (14.160)
 Adiantamento a fornecedores 22.457 (8.465)
 Quotas de consórcio 3.448 11.705 (1.380)
 Impostos a recuperar 1.210 (3.177) (3.359) (2.765)
 Estoques (15.348) (49.066) (4.091)
 Ativos biológicos 3.790 4.167
 Depósitos judiciais (184) (499) (322)
 Outros 557 130 600 216
 Aumento (redução) nos passivos:
 Contas a pagar (38.922) 146 (30.211) 9.043
 Salários e encargos sociais 4.513 (416) 5.399 (633)
 Impostos, taxas e contribuições a recolher (3.324) (28) (4.235) 1.706
 IR e Contribuição Social pagos (6.713) (1.158) (6.713) (5.994)
 IR e Contribuição Social 309 1.176 6.563 6.456
 Outros 929 82 262 (218)
 Caixa líquido (utilizado) gerado nas
  atividades operacionais (2.129)(11.177) 21.325 (198)
Fluxo de caixa das atividades de
 investimento:
 Saldo de caixa e equivalentes de caixa de
  controladas incorporadas 22.667
 Aplicação financeira (12.118) (1.021) (9.090) 9.871
 (Aumento) redução de créditos de
  empresas ligadas 245 (2.762)
 Adiantamento para futuro aumento de
  capital em controladas (2.495)
 Recebimento de lucros e JCP de empresas
  controladas 13.946 16.022 205
 Aumento de capital social em controladas (180)
 Pagamento de dividendos (7.101) (7.101)
 Aquisição de Imobilizado (5.700) (49)(12.947) (6.368)
 Caixa líquido gerado (utilizado) nas
  atividades de investimento 9.444 12.010 (29.138) 3.708
Fluxo de caixa das atividades de
 financiamento:
 Empréstimos: 20
  Obtidos 10.231 7.931
  Pagamento do principal (22) (7.719) (1.460)
  Pagamento dos juros (690) (173)
 Redução de débitos de empresas ligadas (210) (94) (210) (94)
 Caixa líquido (utilizado) gerado nas
  atividades de financiamento (210) (116) 1.612 6.204
Aumento (redução) no caixa e
 equivalentes de caixa 7.105 717 (6.201) 9.714
Demonstração da variação do caixa e
 equivalentes de caixa
 Caixa e equivalentes de caixa no início
  do exercício 6 905 188 19.102 9.388
 Caixa e equivalentes de caixa no final
  do exercício 6 8.010 905 12.901 19.102
Aumento (redução) no caixa e
 equivalentes de caixa 7.105 717 (6.201) 9.714

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2019 E 20178 (Em MR$, exceto quando indicado)
1. Introdução: A WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos 
S.A. é uma sociedade anônima com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na 
Praia do Flamengo nº 200 - 19º andar - Flamengo, registrada na BM&F Bovespa 
- Bolsa de Mercadorias e Futuros (B3), desde 1973, com atuação na produção e 
comercialização de produtos agrupados em atividades diversas dos segmentos 
automotivo e agropecuário, através de suas concessionárias e de suas contro-
ladas localizadas em vários estados do Brasil: Segmento Automotivo: A WLM 
comercializa produtos e serviços da marca Scania, como caminhões pesados 
e extrapesados, chassis de ônibus rodoviários e urbanos, venda de peças de 
reposição e na prestação de serviços de manutenção e assistência técnica 
especializada, voltados aos produtos que comercializa. A Companhia possui 
uma rede de quatro concessionárias com vinte estabelecimentos localizados em 
diversos estados do Brasil, por meio de suas regionais: WLM Equipo (Rio de 
Janeiro), WLM Quinta Roda (São Paulo), WLM Itaipu (Minas Gerais) e WLM 
Itaipu Norte (Pará e Amapá), todas com a certificação mundial D.O.S. (Dealer 
Operating Standard). Segmento Agropecuário: A WLM atua na produção, criação 
e comercialização de bovinos de corte, cultivo e comercialização de grãos por 
meio das controladas: Fartura, São Sebastião e Itapura. A WLM Participações 
e Comércio de Máquinas e Veículos S.A., está identificada nas presentes notas 
explicativas pela sua denominação social “WLM” ou por “Companhia” e suas 
controladas e coligadas pelo nome fantasia, conforme abaixo:

Controladas e coligadas Nome fantasia
Região de atuação/

Estado
Controladas operacionais
Fartura Agropecuária S.A. Fartura Sul do Pará 

e Norte do Mato Grosso
Itapura Agropecuária Ltda. Itapura Sul de Minas Gerais 

e São Paulo
Agropecuária São Sebastião do
 Araguaia Ltda.

São Sebastião Norte do Mato Grosso
e Sul do Pará

Controlada descontinuada
Superágua Empresa de
 Águas Minerais Ltda. Superágua Rio de Janeiro
Coligadas
Metalúrgica Plus S.A. Metalplus Paraná
Plenogás Distribuidora de Gás S.A. Plenogás Paraná
Reestruturação Societária: Em 01/06/2019, conforme deliberado pela Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia, foram aprovadas as incorporações das Socie-
dades Limitadas  controladas integrais a saber: Equipo Máquinas e Veículos Ltda,
Itaipu Máquinas e Veículos Ltda, Quinta Roda Máquinas e Veículos Ltda e Itaipu 
Norte Comércio de Máquinas e Veículos Ltda, nos termos do Protocolo e Justifica-
ção de Incorporação. A incorporação está inserida em um projeto de simplificação 
da estrutura societária da Companhia, com o objetivo de redução de custos de 
natureza operacional, administrativa e financeira da mesma. Com fundamento no 
disposto do art. 226. § 3º da Lei nº 6.404/76, que estabelece que a Comissão de 
Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e contabilização 
aplicáveis às operações de fusão, incorporação e cisão que envolvam companhia 
aberta, bem como a Deliberação CVM 559/2008 e em conformidade com o Oficio 
nº 181/2018/CVM/SEO/GEA-1, datado de 25/04/2018 e no Extrato da Ata da 
Reunião do Colegiado nº 12 de 27/03/2018, referente ao Processo Administrativo 
CVM nº 19957.000175/2018-83, as empresas incorporadas foram dispensadas 
da elaboração dos Laudos de Avaliação. O saldo de acervo líquido contábil em 
30/06/2019 incorporado pela controladora, apresentados como segue:

Descrição Equipo Itaipu
Itaipu 
Norte

Quinta 
Roda

Total 
Incor-

porado
Ativo
 Ativo Circulante 27.900 72.650 39.512 36.861 176.923
 Caixa e Equivalentes de Caixa 864 3.780 2.018 16.005 22.667
 Aplicações Financeiras 1.142 9.402 6.553 17.097
 Contas a Receber 6.867 32.755 15.368 8.873 63.863
 Estoques 15.140 21.383 12.458 7.277 56.258
 Tributos a Recuperar 3.288 2.886 2.745 971 9.890
 Cotas de Consórcio 591 2.354 183 3.735 6.863
 Outros Ativos Circulantes 8 90 187 285

Descrição Equipo Itaipu
Itaipu 
Norte

Quinta 
Roda

Total 
Incor-

porado
Ativo Não Circulante 21.464 51.078 31.372 26.972 130.886
 Cotas de Consórcio 897 3.485 1.243 10.912 16.537
 Depósitos Judiciais 207 928 178 531 1.844
 Investimentos 9.029 6.369 4.444 19.842
 Imobilizado 11.329 40.296 21.030 11.085 83.740
 Intangível 2 8.921 8.923
Total dos Ativos Incorporados 49.364 123.728 70.884 63.833 307.809
Passivo
Passivo Circulante 15.362 36.381 8.980 6.682 67.405
 Obrigações Sociais e Trabalhistas 654 2.162 852 949 4.617
 Fornecedores 12.653 29.113 5.422 2.579 49.767
 Obrigações Fiscais 1.564 5.046 2.706 3.138 12.454
 Outras Obrigações 491 60 16 567
Passivo não Circulante 2.558 1.694 373 1.922 6.547
 Tributos Diferidos 2.508 1.069 137 1.907 5.621
 Outras obrigações 50 625 236 15 926
Total dos Passivos Assumidos 17.920 38.075 9.353 8.604 73.952
Acervo Líquido 31.444 85.653 61.531 55.229 233.857
Os saldos de investimentos junto à Companhia foram eliminados no processo de 
incorporação e os demais investimentos em outras sociedades foram assumidos 
pela controladora. Por se tratarem de controladas integrais, a incorporação do 
acervo líquido não gerou qualquer incremento no patrimônio líquido da Companhia. 
Os resultados auferidos pelas incorporadas até 30/06/2019, estão evidenciados na 
Demonstração do Resultado do Exercício  da controladora, na rubrica de equiva-
lência patrimonial e estão detalhados a seguir:

Descrição Equipo Itaipu
Itaipu 
Norte

Quinta 
Roda

Total 
Incor-

porado
Receita de Venda de Bens e Serviços 57.115 231.515 61.464 91.335 441.429
Custos dos Bens e Serviços 48.287 201.079 44.126 76.278 369.770
Resultado Bruto 8.828 30.436 17.338 15.057 71.659
Despesas Administrativas 6.233 19.748 9.843 11.155 46.979
Outras receitas, líquidas de despesas 587 2.166 692 1.797 5.242
Resultado Financeiro 95 (507) 71 226 (115)
Resultado antes dos Tributos sobre
 o Lucro 3.277 12.347 8.258 5.925 29.807
IR e CSLL 717 2.508 2.109 1.403 6.737
Lucro Líquido do período 2.560 9.839 6.149 4.522 23.070
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: As 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. Em 31/12/2019, 
avaliamos a capacidade da Companhia em continuar operando normalmente e esta-
mos certos de que suas operações têm capacidade de geração de recursos para dar 
continuidade aos negócios no futuro. Não temos conhecimento de nenhuma incerteza 
material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade da Companhia 
em continuar operando. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação 
destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo e/ou apresentadas em suas 
respectivas notas explicativas. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente 
nos exercícios apresentados, salvo manifestação em contrário. 2.1. Critérios gerais 
de elaboração e divulgação: As demonstrações financeiras foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor e ativos biológicos mensurados 
ao valor justo. As práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas demonstra-
ções financeiras individuais, a partir de 2014, não diferem do IFRS aplicável às 
demonstrações financeiras separadas, uma vez que o IFRS passou a permitir a 
aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas nas demonstrações 
separadas, elas também estão em conformidade com as Normas Internacionais de 
Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo (IASB). Essas demonstrações individuais 
são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. Nas 
demonstrações financeiras individuais da Companhia, apresentadas em conjunto 

com as demonstrações financeiras consolidadas, os investimentos em controladas 
são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes 
são realizados nas demonstrações financeiras individuais e nas demonstrações 
financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atri-
buível aos acionistas da controladora WLM Participações e Comércio de Máquinas 
e Veículos S.A. Ativos e passivos são classificados conforme seu grau de liquidez e 
exigibilidade. Os mesmos são classificados como circulantes quando for provável que 
sua realização ou liquidação ocorra até o final do exercício seguinte. Caso contrário, 
são demonstrados como não circulantes. A única exceção a este procedimento está 
relacionada aos saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos, ativos 
e passivos que estão classificados integralmente no longo prazo. A Companhia 
elaborou a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, nos 
termos do CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. As IFRS não requerem a 
apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demons-
tração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das 
demonstrações financeiras. A emissão das demonstrações financeiras individuais 
e consolidado foi autorizada pela diretoria em 19/03/2020. 2.2. Reapresentação 
de exercícios anteriores: A Administração analisou a essência de determinadas 
transações realizadas durante o exercício findo em 31/12/2019, e julgou necessá-
ria a reapresentação dos valores correspondentes relativos as demonstrações do 
resultado e demonstrações do valor adicionado consolidado referentes ao exercício 
findo em 31/12/2018, apresentados para fins de comparação, de acordo com os 
pronunciamentos técnicos CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro e CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, 
de modo a considerar as seguintes reclassificações:
Demonstração do Resultado 2018

Consolidado Ref.
Divul-
gado

Reclas-
sifica-

ção
Reapre-
sentado

Receita Líquida 752.296 752.296
Ajuste líquido ao valor justo dos ativos biológicos (c) 4.972 4.972
Custo das Vendas (a) (633.351) (27.058)(660.409)
Lucro bruto (a) e (c) 118.945 (22.086) 96.859
Despesas gerais e administrativas (a) (111.274) 27.058 (84.216)
Ajuste líquido ao valor justo dos ativos biológicos (c) 4.972 (4.972) –
Outras despesas 6.023 6.023
Lucro operacional 18.666 18.666
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Demonstração do Valor Adicionado 2018

Consolidado Ref.
Divul-
gado

Reclas-
sifica-

ção
Reapre-
sentado

Valor adicionado total a distribuir 186.926 (66.653) 120.273
Valor adicionado líquido produzido pela
 entidade 180.013 (66.653) 113.360
Valor adicionado bruto 183.271 (66.653) 116.618
Custo dos produtos, das mercadorias e dos
 serviços vendidos

(a) e 
(b) 633.351 68.226 701.577

Materiais, energia, serviços de terceiros e
 outros (a) 30.243 (1.573) 28.670
Impostos, taxas e contribuições 102.850 (66.653) 36.197
Federais (a) e (b) 32.968 (5.811) 27.157
Estaduais (a) 67.983 (60.842) 7.141
(a) as despesas com mão-de-obra referente ao setor de serviços vinham sendo 
contabilizadas como despesas gerais e administrativas e foram reclassificadas 
para custo das vendas. Como o setor de serviços gera uma receita específica, a 
mão-de-obra deste setor passou a ser considerada para custo das vendas, após a 
reapresentação. (b) para fins de demonstração dos valores adicionados - DVA, os 
custos dos produtos e mercadorias vendidos, materiais, serviços, energia consu-
midos, foram reapresentados para que sejam considerados os tributos incluídos no 
momento das compras, recuperáveis ou não. Como esse procedimento requerido 
pelo CPC 09 é diferente das práticas utilizadas na demonstração do resultado, a 
Companhia decidiu efetuar a reapresentação pois, nas informações divulgadas 
anteriormente, os custos dos produtos e mercadorias vendidos, materiais, ser-
viços, energia estavam líquidos dos impostos. (c) a reclassificação do ajuste de 
valor justo dos ativos biológicos vinha sendo classificado na DRE abaixo do lucro 
bruto e foi reclassificado para uma linha da DRE acima do lucro bruto para manter 
consistência com as práticas adotadas no mercado pelas empresas que também 
possuem ativos biológicos.
2.3. Sumário das principais práticas contábeis adotadas: As principais práticas 
contábeis adotadas pela Companhia e suas controladas são: a) Moeda funcional:
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em 
milhares de reais (R$/mil), sendo esta a moeda funcional e de apresentação da 
Companhia e de suas controladas. b) Ativos financeiros: A Companhia classifica 
seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: 
mensurados ao valor justo reconhecido no resultado, custo amortizado e valor 
justo através de outros resultados abrangentes (quando aplicável). A classificação 
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Com-
panhia não possui instrumentos financeiros complexos e todos são classificados 
como custo amortizado. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de 
caixa incluem caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez 
imediata e vencimento original de 90 dias ou menos e com baixo risco de variação 
no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. 
Aplicações financeiras: As aplicações financeiras são mensuradas, em sua totali-
dade, ao custo amortizado. Os juros e correção monetária, quando aplicável, são 
reconhecidos no resultado quando incorridos. As variações decorrentes da avalia-
ção ao valor justo, com a exceção de perdas do valor recuperável, são reconheci-
das em outros resultados abrangentes quando incorridas. Contas a receber de 
clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal e de-
duzidas, quando aplicável, das perdas estimadas para créditos de liquidação du-
vidosa, com base em análise individual dos valores a receber e em montante 
considerado pela Administração necessário e suficiente para cobrir prováveis 
perdas na realização desses créditos, os quais podem ser modificados em função 
da recuperação de créditos junto a clientes devedores ou mudança na situação 
financeira de clientes. O ajuste a valor presente do saldo de contas a receber de 
clientes não é relevante, devido ao curto prazo de sua realização. Avaliação da 
recuperabilidade de ativos financeiros: Ativos financeiros são avaliados a cada data 
de balanço para identificação da recuperabilidade de ativos (impairment). Estes 
ativos financeiros são considerados ativos não recuperáveis quando existem evi-
dências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial 
do ativo financeiro e que tenham impactado negativamente o fluxo estimado de 
caixa futuro do investimento. Os critérios utilizados para determinar se há evidência 
objetiva de uma perda por impairment incluem, entre outros fatores: (i) dificuldade 
financeira relevante do emissor ou devedor; e (ii) condições econômicas nacionais 
ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira. 
c) Cotas  de consórcio: As quotas adquiridas referem-se a consórcio de caminhões 
e estão avaliadas pelo custo de aquisição. d) Impostos a recuperar e créditos 
tributários: As antecipações ou valores passíveis de compensação são demons-
trados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua rea-
lização. e) Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras 
ou produção, sendo ajustados ao valor realizável líquido, quando inferior ao custo 
médio. Para o ativo biológico Soja, a Companhia mensura a custo de produção e 
quando o ativo está no “ponto de colheita” é realizado a mensuração a valor justo. 
Após colhido, o grão é tratado como estoque e é avaliado a valor realizável líquido. 
f) Ativos biológicos: Os ativos biológicos correspondem, principal mente, a reba-
nho bovino (gado de corte) e touros, tourinhos e vacas de leite, apresentados nos 
ativos circulante e não circulante, respectivamente. Os ativos biológicos estão 
mensurados pelo valor justo, deduzidos das despesas de venda. As premissas 
significativas na determinação do valor justo dos ativos biológicos estão demons-
tradas na nota 11. A avaliação dos ativos biológicos é feita mensalmente pela 
Companhia, sendo o ganho ou perda na variação do valor justo dos ativos biológi-
cos reconhecidos no resultado do perío do em que ocorrem em linha específica da 
demonstração do resultado, denominada “ajuste líquido ao valor justo dos ativos 
biológicos”. O aumento ou diminuição no valor justo é determinado pela diferença 
entre os valores justos dos ativos biológicos no início e final do período avaliado. 
g) Operações com partes relacionadas (ativos não circulantes  e passivos 
circulantes): As transações comerciais e financeiras realizadas com e entre as 
empresas controladas e coligadas, em sua maior parte, referem-se a mútuos e 
arrendamentos, atualizados pela variação da taxa SELIC, em sua maior parte. 
Adicionalmente incluem aluguel de terras e pagamento de juros sobre capital 
próprio. h) Investimentos: Os investimentos em empresas controladas e coligadas 
foram avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Os demais investimentos 
estão apresentados ao custo de aquisição, deduzidos de provisão para perdas 
estimadas na realização desses ativos. i) Propriedade para investimentos: As 
propriedades para investimento estão mantidas com intuito de auferir receita de 
arrendamento e não para venda no curso normal dos negócios, utilização na pro-
dução ou fornecimento de produtos ou serviços ou para propósitos administrativos. 
Atualmente as propriedades estão arrendadas para partes relacionadas e estão 
avaliadas pelo método de custo. j) Imobilizado: O ativo imobilizado é demonstra-
do ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada e 
prováveis perdas para redução do valor recuperável (impairment). A Companhia 
utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil 
estimada de cada ativo, estimada com base na expectativa de geração de benefí-
cios econômicos futuros, exceto para terras, as quais não são depreciadas. A 
avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada anualmente e ajustada, se 
necessário, podendo variar com base na atualização tecnológica de cada unidade. 
As vidas úteis dos ativos da Companhia são demonstradas na nota 17. Conforme 
divulgado na nota explicativa 25, a Companhia optou pela manutenção dos saldos 
de reavaliação, constituídos anteriormente à edição da Lei nº 11.638/07. Adicional-
mente, adotou o custo atribuído quando da adoção inicial dos CPCs em 2010. 
k) Intangível: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da amortização 
acumulada e prováveis perdas para redução ao valor recuperável (impairment), 
sendo a amortização calculada pelo método linear, considerando-se o prazo de 
vida útil. l) Redução ao valor recuperável de ativos: O ativo imobilizado, outros 
ativos não circulantes e os ativos circulantes relevantes são revisados anualmente 
com o objetivo de verificar a existência de indício de perdas não recuperáveis. A 
Administração efetuou a análise de seus ativos conforme CPC 01 (R1), aprovado 
pela Deliberação CVM nº 527/2007, e constatou que não há indicadores de des-
valorização dos mesmos, bem como que estes são realizáveis em prazos satisfa-
tórios. Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos 
níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separada-
mente (Unidades Geradoras de Caixa - UGCs). m) Ativos e passivos não circu-
lantes: Compreendem os bens e direitos realizáveis e deveres e obrigações 
vencíveis após doze meses subsequentes à data-base das referidas demonstrações 
financeiras, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias, 
incorridos, se aplicável, até a data do balanço. n) Fornecedores: As contas a 
pagar de fornecedores são reconhecidas pelo valor nominal e subsequentemente 
acrescido, quando aplicável, das variações monetárias e correspondentes encargos 
incorridos até as datas dos balanços. o) Dividendos e Juros sobre Capital Pró-
prio: A proposta de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, quando 
efetuada pela Administração da Companhia, que estiver dentro da parcela equiva-
lente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo circulante, por ser 
considerada uma obrigação legal prevista no estatuto social. A parcela dos dividen-
dos superior ao dividendo mínimo obrigatório, quando declarada pela Administração 
antes do encerramento do exercício contábil a que se referem às demonstrações 
financeiras, ainda não aprovadas pelos acionistas, é registrada como dividendo 
adicional proposto, no patrimônio líquido, nota explicativa nº 25. p) Provisões para 
riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Reconhecidas quando a Companhia e 
suas controladas têm uma obrigação presente ou não formalizada como resultado 
de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária 
para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões 
são quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a obri-
gação, sendo utilizada a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos re-
lacionados ao passivo. São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante 
estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião 
dos assessores jurídicos da Companhia. Os fundamentos e a natureza das provi-
sões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão descritos na nota 23. q) Apu-
ração do resultado e reconhecimento de receita: O resultado é apurado em 
conformidade com o regime contábil de competência. A receita de vendas é 
apresentada líquida dos impostos incidentes, descontos e abatimentos concedidos, 
sendo reconhecida na extensão em que satisfaz uma obrigação de desempenho, 
quando da transferência do controle dos produtos e quando possa ser medida de 
forma confiável, com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo 
descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. As receitas finan-
ceiras representam juros e variações monetárias decorrentes de aplicações finan-
ceiras e de partes relacionadas de transações que geram ativos e passivos mone-
tários e outras operações financeiras. São reconhecidas pelo regime de 
competência quando ganhas ou incorridas pela Companhia. r) Imposto de renda 
e contribuição social corrente e diferido: A Companhia calcula o imposto de 
renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), corrente e diferido com base nas alí-
quotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente 
de R$ 240 para imposto de renda e 9% para contribuição social, sobre o lucro lí-
quido auferido. Os saldos são reconhecidos no resultado da Companhia pelo regi-
me de competência. Os valores de imposto de renda e contribuição social diferidos 
são registrados nos balanços pelos montantes líquidos no ativo ou no passivo não 
circulante. s) Novas normas, interpretações e alterações: Aplicáveis às de-
monstrações financeiras a partir de 01/01/2019: IFRS 16 - CPC 06 (R2) - Ar-
rendamento mercantil: Essa norma substitui a norma anterior de arrendamento 
mercantil, CPC 06 (R1), e interpretações relacionadas, e estabelece os princípios 
para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamen-
tos para ambas as partes de um contrato, ou seja, os clientes (arrendatários) e os 
fornecedores (arrendadores). Os arrendatários são requeridos a reconhecer um 
passivo de arrendamento refletindo futuros pagamentos do arrendamento e um 
“direito de uso de um ativo” para praticamente todos os contratos de arrendamen-
to, com exceção de certos arrendamentos de curto prazo e contratos de ativos de 
baixo valor. Para os arrendadores, o tratamento contábil permanece praticamente 

o mesmo, com a classificação dos arrendamentos como arrendamentos operacio-
nais ou arrendamentos financeiros, e a contabilização desses dois tipos de contra-
tos de arrendamento de forma diferente. Transição: A Companhia adotou inicial-
mente o CPC 06 (R2) (Arrendamentos), a partir de 01/01/2019, com aplicação 
inicial da norma através da abordagem de transição simplificada. Como resultado, 
a Companhia não aplicará os requerimentos do CPC 06 (R2) ao período compa-
rativo apresentado. As alterações nas práticas contábeis resultantes da adoção do 
CPC 06 (R2) foram aplicadas aos ativos de direito de uso como parte do ativo 
imobilizado (Nota explicativa 17) e os passivos de arrendamento como arrenda-
mentos a pagar no balanço patrimonial. A aplicação dos requerimentos do CPC 06 
(R2) resultaram na constituição de um ativo de direito de uso no valor de R$ 1.017 
na controladora e no consolidado e um passivo de arrendamento. Identificação do 
arrendamento: A Companhia não possuía contratos de arrendamento anteriormen-
te classificados seguindo os princípios do CPC 06 (R1) - Arrendamentos. Estão 
sendo utilizadas as seguintes isenções de reconhecimento: • Contabilização de 
arrendamentos operacionais de curto prazo (menos de 12 meses); • Contabilização 
de arrendamentos operacionais cujo ativo subjacente seja de baixo valor. Prazo de 
arrendamento: Os contratos de arrendamento são negociados individualmente. A 
Companhia avaliou o prazo do contrato, bem como a intenção de permanência nos 
imóveis para definição do prazo de arrendamento. O prazo de arrendamento dos 
contratos vigentes em 31/12/2019 é de 3 anos. Mensuração inicial: A Companhia 
aplicou expediente prático da norma no qual o ativo de direito de uso corresponde 
ao passivo de arrendamento descontado utilizando a taxa de juros incremental na 
data de transição. A Companhia utilizou como taxa incremental a taxa de juros que 
teria que pagar ao tomar emprestado o recurso necessário para obter o ativo ob-
jeto de arrendamento, por prazo e cenários econômicos semelhantes. A Companhia 
apurou a sua taxa de desconto com base nas taxas de juros livre de riscos obser-
vadas no mercado brasileiro, ajustadas a realizada da Companhia. A taxa média 
ponderada de desconto é 0,52% a.m., para os contratos de até 3 anos. Mensura-
ção subsequente: Após a mensuração inicial, os valores registrados como direito 
de uso estão sendo atualizados utilizando-se o método de custo, assim é mensal-
mente deduzida qualquer depreciação acumulada, de acordo com os critérios do 
CPC 27 - Ativo imobilizado, na depreciação do ativo de direito de uso e corrigida 
qualquer remensuração do passivo de arrendamento quando aplicável. Ativos de 
direito de uso: As taxas de depreciação utilizadas são as taxas equivalentes ao 
grupo de ativos subjacentes semelhantes conforme nota explicativa 17. Passivos 
de arredamento: Os passivos de arrendamento estão demonstrados na nota ex-
plicativa 17. Outras informações: Os contratos de arrendamento das propriedades 
para investimentos são entre empresas controladas, que no consolidado são 
apresentados como imobilizado, conforme item 15 do CPC 28. ICPC 22 - Incerte-
za sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro: A interpretação técnica trata 
da contabilização dos tributos sobre o lucro quando existir incerteza sobre a acei-
tabilidade de certo tratamento tributário. Se a entidade concluir que não é provável 
que a autoridade fiscal aceite o tratamento fiscal incerto, a entidade deve refletir o 
efeito da incerteza na determinação do lucro tributável. A Companhia analisou e 
concluiu que os tratamentos fiscais tomados são de provável aceitação perante as 
autoridades fiscais; consequentemente, a referida interpretação não teve impacto 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 3. Julgamentos, Esti-
mativas e Premissas Contábeis Significativas: As demonstrações financeiras 
requerem o uso de certas estimativas contábeis, tais como: seleção de vidas úteis 
dos bens do imobilizado; provisões para créditos de liquidação duvidosa; perdas 
nos estoques; avaliação do valor justo dos ativos biológicos; provisões fiscais, 
previdenciárias, cíveis e trabalhistas. Os resultados reais dos saldos constituídos 
com a utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis, quando de 
sua efetiva realização, podem ser divergentes. A preparação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a 
Administração se baseie em estimativas para registro de certas transações e infor-
mações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais 
dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em exercícios 
subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As revisões com relação a esti-
mativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revi-
sadas e nos exercícios futuros afetados. As principais estimativas aplicadas estão 
descritas nas notas explicativas, sendo elas: a) Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa - nota explicativa 8. b) Estoques - nota explicativa 10. c) Ativos biológicos 
- nota explicativa 11. d) Imobilizado - nota explicativa 17. e) Provisões para riscos 
trabalhistas, cíveis e fiscais - nota explicativa 23. f) Realização dos prejuízos fiscais 
e diferenças temporárias - nota explicativa 24. 4. Demonstrações Financeiras 
Consolidadas: As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas de 
acordo com os princípios de consolidação previstos na Lei das Sociedades por 
Ações e segundo os critérios estabelecidos no CPC 36 (R3) e CPC 21 (R1), abran-
gendo as informações anuais das investidas, cujos exercícios sociais são coinci-
dentes em relação ao da controladora.

Participação total no 
capital subscrito e 

integralizado
Controladas Atividade 2019 2018
Operacionais
Fartura Bovinocultura de corte 99,37* 99,35*
Itapura Pecuária leiteira e de corte/Cafeicultura 100,00* 100,00*
São Sebastião Bovinocultura de corte 100,00* 100,00*
Descontinuada
Superágua Envasamento de águas minerais 100,00 100,00
(*) Considerando participação indireta.
Processo de consolidação: O processo de consolidação das contas patrimoniais 
e de resultado corresponde à soma horizontal dos saldos das contas do ativo, do 
passivo, das receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementado com 
as seguintes eliminações: a) das participações no capital, reservas e resultados 
acumulados, cabendo ressaltar que não existem participações recíprocas; b) dos 
saldos de contas correntes e outras contas integrantes do ativo e/ou passivo man-
tidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais foram consolidados; e c) dos 
efeitos decorrentes das transações significativas realizadas entre essas empresas. 
5. Operações Descontinuadas: De acordo com o pronunciamento contábil CPC 31, 
a Companhia está apresentando em linha separada na demonstração do resultado 
do exercício, o resultado das operações descontinuadas, referente a seguinte con-
trolada: Superágua Empresa de Águas Minerais Ltda.: Explorava as atividades 
de envase e comercialização de águas minerais das marcas Caxambu, Lambari,
Araxá e Cambuquira, e encerrou suas atividades em junho de 2005, estando a sua 
extinção sujeita ao encerramento de todas as demandas e questões de natureza 
fiscal e judicial. O resultado negativo das operações descontinuadas em 2019 
foi de R$ 58 e em 2018, de R$ 198, atribuído totalmente à controladora. Existem 
contingências referentes a esta operação descontinuada, conforme divulgado na 
nota explicativa 23.
6. Caixa e Equivalentes de Caixa Controladora (*) Consolidado
Descrição 2019 2018 2019 2018
Caixa e bancos 329 23 373 11.296
Moeda Nacional
CDB (CDI 100%) 10 10
Fundos de Investimentos (CDI 100%) 7.681 882 12.518 7.796

7.681 882 12.528 7.806
Total de caixa e equivalentes de caixa 8.010 905 12.901 19.102
(*) Em 31/12/2019, o saldo na controladora decorre do processo de incorporação, 
conforme mencionado na nota 1.
Os equivalentes de caixa em moeda nacional possuem liquidez imediata, sem perda 
dos juros transcorridos quando dos resgates. A exposição da WLM a riscos de taxas 
de juros para ativos e passivos financeiros são divulgadas na nota explicativa 34.
7. Aplicações Financeiras Controladora (*) Consolidado
Descrição 2019 2018 2019 2018
Fundos de Investimentos (CDI 100%) 31.683 1.044 31.683 19.956
Total de aplicações financeiras 31.683 1.044 31.683 19.956
(*) Em 31/12/2019, o saldo na controladora decorre do processo de incorporação, 
conforme mencionado na nota 1.
As aplicações financeiras, em sua totalidade, estão avaliadas ao custo amortizado. 
A Companhia não possui interesse em negociar os fundos de investimentos. A 
exposição da WLM a riscos de taxas de juros para ativos e passivos financeiros 
são divulgadas na nota 34.
8. Contas a Receber de Clientes Controladora (*)
Empresas 2019
WLM 37.422
(–) Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa (915)
Total 36.507

Consolidado
Empresas 2019 2018
WLM 37.422 54.317
Fartura 165 93
Itapura 139 249
São Sebastião 1.061
(–) Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa (1.138) (755)
Total 36.588 54.965

Controladora (*)
Empresas 2019
A vencer 28.938
Vencidos:
Até 30 dias 3.510
De 31 a 60 dias 557
De 61 a 90 dias 753
De 91 a 180 dias 2.749
Mais de 180 dias 915
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (915)

36.507
Consolidado

Empresas 2019 2018
A vencer 28.947 45.890
Vencidos:
Até 30 dias 3.582 6.255
De 31 a 60 dias 557 501
De 61 a 90 dias 753 293
De 91 a 180 dias 2.749 2.026
Mais de 180 dias 1.138 755
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (1.138) (755)

36.588 54.965
(*) Em 31/12/2019, o saldo na controladora decorre do processo de incorporação, 
conforme mencionado na nota 1.
A Companhia realiza análise qualitativa dos principais clientes e quantitativa da 
carteira de títulos a receber para determinar se há necessidade de provisão para 
perdas futuras em seus créditos a receber. Movimentação da perda estimada para 
créditos de liquidação duvidosa:
Controladas Consolidado

2019
Saldo inicial 755
Adições 483
Reversões (100)
Saldo final 1.138
Uso de estimativas: a provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída 
em bases consideradas suficientes para fazer face às eventuais perdas na realiza-
ção dos créditos do Contas a receber de clientes e se baseia em títulos que estão 
vencidos há mais de 180 dias e na expectativa de perdas esperadas calculadas 
com base em histórico da Companhia.

9. Cotas de Consórcio
Controladas Controladora* Consolidado

2019 2019 2018
WLM 19.952 19.952 31.657
Total 19.952 19.952 31.657
Circulante 13.402 13.402 10.068
Não Circulante 6.550 6.550 21.589
(*) Em 31/12/2019, o saldo na controladora decorre do processo de incorporação, 
conforme mencionado na nota 1.
O saldo refere-se a cotas de Consórcio Nacional Scania adquiridas, substancial-
mente, com o objetivo de alavancar as vendas de caminhões, ônibus, motores 
e semirreboques. A redução no ano de 2019 é proveniente de maior volume 
de negociação com os clientes. Ao fazer o estudo de implantação do CPC 48 - 
Instrumentos financeiros, a Companhia avaliou a possibilidade de mensurar as 
cotas de consórcio como instrumentos financeiros. Porém, apesar de apresentar 
características de ativo financeiro, as cotas são mantidas para venda futura aos 
clientes das concessionárias e exclusivamente para adquirirem veículos da marca 
Scania em qualquer de uma das concessionárias. Não há intenção de obtenção 
de receita financeira seja na aquisição ou na venda futura. A Companhia avaliou a 
liquidez das cotas e classificou como não circulante o montante de R$ 6.550 em 
31/12/2019, com base no histórico de realização da Companhia. 
10. Estoques
Descrição Controladora (*)

2019
Veículos e peças 53.601
Adiantamento a fornecedores 18.004
Total 71.605
Descrição Consolidado

2019 2018
Veículos e peças 53.601 25.810
Soja 30 962
Material de consumo 4.445 3.647
Estoque em formação (café, milho, silagem e soja) 4.195 3.086
Adiantamento a fornecedores 18.067 22.457
Total 80.338 55.962
(*) Em 31/12/2019, o saldo na controladora decorre do processo de incorporação, 
conforme mencionado na nota 1.

Controladora (*) Consolidado
Saldo apresentado em 31/12/2017 27.570
Entrada por compra 631.367
Apropriação de custos 6.467
Ajuste a valor realizável (34)
(–) Baixa por utilização (8.744)
(–) Custo do produto vendido (623.041)
Ajuste de inventário (79)
Adiantamento a fornecedores 22.457
Saldo apresentado em 31/12/2018 55.962
Transferência por Incorporação 56.258 –
Entrada por compra 528.446 939.743
Apropriação de custos 8.227
(–) Baixa por utilização (11.242)
(–) Custo do produto vendido (531.104) (907.961)
Baixa/adiantamento a fornecedores 18.004 (4.390)
Saldo em 31/12/2019 71.605 80.338
(*) Em 31/12/2019, o saldo na controladora decorre do processo de incorporação, 
conforme mencionado na nota 1.
Os estoques de café e soja referem-se a produtos agrícolas mensurados ao valor 
justo, menos a despesa de venda, no momento da colheita, de acordo com o pro-
nunciamento técnico CPC 16 (R1) - Estoques. Uso de estimativa: a Companhia 
realiza análise do valor realizável dos seus estoques através da comparação de 
seus saldos contábeis e valor de mercado. Quando este é inferior ao valor contábil, 
a Companhia constitui provisão para ajuste realizável reconhecido no resultado no 
período em que ocorrer.
11. Ativos Biológicos Consolidado

2019 2018
Circulante Quantidade Valor Quantidade Valor
Consumíveis Maduros
Demonstrados pelo valor justo:
Bezerras e bezerros (8 a 12 meses) 2.582 3.076 197 203
Novilhas e novilhos 545 985 3.386 3.796
Vacas 177 414 117 212
Bois 56 155 464 985
Subtotal 3.360 4.630 4.164 5.196
Consumíveis Imaturos
Demonstrados pelo custo de 
produção:
Rebanho em formação 4.820 4.659
Bezerras e bezerros (0 a 7 meses) 3.188 2.359 1.961 1.498
Subtotal 3.188 7.179 1.961 6.157
Total do circulante 6.548 11.809 6.125 11.353

Consolidado
2019 2018

Não circulante Quantidade Valor Quantidade Valor
Consumíveis Maduros
Touros e tourinhos 541 1.566 732 1.558
Vacas 9.760 20.403 10.266 16.510
Rebanho bovino 10.301 21.969 10.998 18.068
Rebanho equino 198 37 212 41
Total do não circulante 10.499 22.006 11.210 18.109
Total dos ativos biológicos 17.047 33.815 17.335 29.462
Os saldos dos ativos biológicos da Companhia estão demonstrados pelo valor justo 
que considera o custo de produção e o diferencial do valor de mercado, líquido dos 
custos necessários para colocação em condição de uso ou venda. Os ativos avalia-
dos pelo custo de produção referem-se ao rebanho em formação e aos bezerros e 
bezerras de 0 a 7 meses, mantidos ao pé até a desmama. É considerado rebanho 
em formação os custos alocados às matrizes no período de gestação. Com relação 
ao custo de produção do rebanho, a Companhia entende que os estoques estão, 
substancialmente, próximos ao valor justo.
Circulante Consolidado
Saldo apresentado em 31/12/2018 11.353
Transferência do não circulante 2.753
Apropriação de custos 6.574
Baixa por vendas (9.340)
Baixa por mortes (327)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 563
Outras saídas/ajustes/reclassificações 107
Compras 126
Saldo em 31 de dezembro de 2019 11.809
Não circulante Consolidado
Saldo apresentado em 31/12/2018 18.109
Transferência para o circulante (2.753)
Baixa por mortes (862)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 7.580
Depreciação (13)
Outras saídas/ajustes/reclassificações (55)
Saldo em 31/12/2019 22.006
Em 31/12/2019, os animais mantidos para venda eram compostos de 3.360 
(31/12/2018 - 4.164) cabeças de gado e estão classificados no ativo circulante.
Contrato Agrário de Parceria Pecuária 2019 2018
Circulante Quantidade Valor Quantidade Valor
Vacas 700 980 748 1.047
Total 700 980 748 1.047
Em 28/09/2018, a controlada Fartura Agropecuária S.A. celebrou o contrato de 
parceria pecuária com o objetivo de aumentar seu rebanho bovino. A Companhia 
ficou responsável pelo manejo e criação dos animais em sua propriedade, dividindo 
com o parceiro todos os gastos incorridos na formação dos animais e os bezerros 
e bezerras nascidas. Em julho de 2019 foram reconhecidos no rebanho da contro-
lada 137 bezerras e 135 bezerros referente a parcela da Fartura nos resultados do 
contrato de parceria e mais 87 bezerras e 51 bezerros foram comprados a preço 
de mercado junto ao parceiro. O segundo ciclo foi iniciado em agosto de 2019. 
Premissas para o reconhecimento do valor justo dos ativos biológicos: Com 
base no CPC 29 (IAS 41) - Ativo Biológico, a Companhia reconhece seus ativos 
biológicos a valor justo menos despesa de venda, seguindo as premissas em sua 
apuração: (i) A Companhia determinou que a abordagem de mercado é a técnica 
de avaliação mais apropriada para o cálculo do valor justo para os ativos biológicos 
consumíveis maduros e a abordagem de custo para os imaturos, conforme CPC 
46. (ii) Especificamente quanto a divulgação, a Companhia aplica os requerimentos 
de hierarquização previstos no CPC 46, utilizado a hierarquia no nível 1. (iii) Os 
valores justos dos ativos biológicos são obtidos através de pesquisas de preço em 
mercados específicos de cada área. No caso do rebanho bovino, são considerados 
dados como idade, raça e qualidades genéticas similares, divulgados por empresas 
especializadas, além dos preços praticados pela Companhia em vendas para ter-
ceiros. (iv) Os eventuais ajustes ocorridos da nova avaliação a valor justo deverão 
ser lançados contra a conta “Ajuste líquido ao valor justo de ativos biológicos”. (v)A 
Companhia definiu por efetuar a avaliação do valor justo de seus ativos biológicos 
mensalmente, sob o entendimento de que este intervalo é aceitável para que não 
tenha defasagem do saldo de valor justo dos ativos biológicos registrado em suas 
demonstrações financeiras. Em 31/12/2019 e 2018, a Companhia não possuía 
quaisquer tipos de ativos biológicos com titularidade restrita ou dados como garantia 
de exigibilidades, bem como não existiam quaisquer outros riscos (financeiros e 
compromissos) que impactassem os ativos biológicos da Companhia.
12. Impostos a Recuperar e Créditos Tributários

Controladora (*) Consolidado
Descrição 2019 2018 2019 2018
IRRF sobre aplicações financeiras 93 15 153 45
IRRF sobre mútuo 44 20 44 20
IRRF sobre juros de capital próprio 984 1.163 984 1.162
Imposto de renda 1.997 2.732
Contribuição social 483 483 446
ICMS a recuperar 3.675 3.788 1.322
INSS a recuperar 465 468
PIS e COFINS - êxito judicial 2.086 2.086
PIS e COFINS 26 83
Outros 848 7 848 561
Total 6.618 5.288 6.851 8.374
Circulante 6.618 5.288 6.742 8.265
Não circulante 109 109
(*) Em 31/12/2019, o saldo na controladora decorre do processo de incorporação, 
conforme mencionado na nota 1.
No primeiro trimestre de 2018 a WLM registrou o montante de R$ 4.306 referente a 
êxito em processo judicial de habilitação de crédito de PIS e COFINS sobre bases 
de cálculo inconstitucionalmente majoradas (inconstitucionalidade do art. 3º § 1º, da 
Lei nº 9.718/98). A contrapartida desse montante está registrada na demonstração 
do resultado do exercício nas rubricas de êxito de processo judicial, pelo valor do 
principal (R$ 1.402) e de receitas financeiras, pela atualização monetária (R$ 2.904). 
Em 2019, todo o crédito foi utilizado na compensação de impostos. 13. Lucros e 
Juros sobre o Capital Próprio a Receber: O montante distribuído pelas empresas 
controladas, a título de lucros e juros sobre capital próprio, líquidos de imposto de 
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renda retido na fonte, está assim composto:
Controladora

Controladas 2019 2018
Lucros
Equipo 1.300 825
Quinta Roda 3.400 725
Itaipu 1.300 425
Itaipu Norte 1.300 725
Plenogás 205
Total 7.300 2.905
Juros sobre o capital próprio
Equipo 723 1.199
Quinta Roda 1.632 2.644
Itaipu 2.397 3.902
Itaipu Norte 1.894 3.103
Total proposto 13.946 13.753
Total recebido desde a proposição (13.946) (12.682)
Total a receber 1.071
O montante de lucros e juros sobre capital próprio foi totalmente liquidado até 
30/06/2019 devido a incorporação das controladas Equipo, Quinta Roda, Itaipu e 
Itaipu Norte realizada em 01/07/2019. 14. Contas a Receber e a Pagar de Partes 
Relacionadas: Os saldos das transações da WLM com suas controladas e outras 
partes relacionadas em 31 de dezembro estão sumariados a seguir:

Controladora
Ativo não Circulante Passivo circulante

Empresas 2019 2018 2019 2018
Controladas
Fartura 75 2.852 – –
Itapura 4 – 4 –
São Sebastião 54 – – –
Coligadas
Metalplus (*) 302 302 234 330
Plenogás (*) – – 1.000 1.118
Total 435 3.154 1.238 1.448
(*) Coligadas não consolidadas.

Consolidado
Ativo não Circulante Passivo circulante

Empresas 2019 2018 2019 2018
Coligadas
Metalplus (*) 302 302 234 330
Plenogás (*) – – 1.000 1.118
Total 302 302 1.234 1.448
(*) Coligadas não consolidadas.
A Companhia efetua rateio do custo com a infraestrutura utilizada por sua Controladora 
Sajuthá-Rio Participações S.A., considerando reembolsos de despesas com pessoal, 
aluguel, energia elétrica, condomínio, impostos e taxas no valor R$ 651 (2018 - R$ 
683). As principais transações financeiras realizadas com e entre as empresas con-
troladas e coligadas referem-se a mútuos, os quais são atualizados pela variação da 
taxa SELIC e não possuem prazo de vencimento determinado. No ano de 2019 a 
controlada Fartura adquiriu da controlada Quinta Roda quotas de consórcio contem-
pladas para aquisição de máquinas e equipamentos a serem utilizados na produção 
no valor de R$ 96. Adicionalmente, as transações comerciais entre a Companhia 
e suas controladas Fartura e Itapura, referem-se à locação de propriedades para 
investimento, conforme descrito na nota 16. Ainda sobre a Controlada Fartura, embora 
a Companhia venha apresentando recorrentes prejuízos contábeis, as operações não 
apresentam indícios de descontinuidade devido a WLM realizar envios de mútuo que 
são posteriormente substituídos por aumento de capital, além de aporte de capital. 
Além disso, nos anos de 2018 e 2019 a Fartura obteve recursos no mercado para o 
financiamento do custeio agrícola e pecuário. Impacto no resultado das transações 
efetuadas durante o período pela Companhia e suas controladas:

Controladora
Arrendamentos 

(Receita)
Atualizações Monetárias

(Receita (Despesa) Financeiras)
Empresas 2019 2018 2019 2018
Controladas
Fartura 816 648 167 54
São Sebastião 216 216 – –
Itapura 46 48 25 –

1.078 912 192 54
A WLM registrou transações com partes relacionadas, relativas a despesas com 
remuneração do pessoal chave da Administração, de acordo com o estabelecido 
pelo CPC 05 (R1), conforme segue:

Remuneração da Administração
2019 2018

Nº de Fixa Variável Nº de Fixa Variável

Órgão
mem-
bros

Salá-
rio

Prêmio 
(*) Total

mem-
bros

Salá-
rio

Prêmio 
(*) Total

Diretoria Executiva 7 3.082 1.456 4.538 3 1.697 727 2.424
Conselho de
 Administração 5 1.131 – 1.131 5 1.050 – 1.050
Conselho Fiscal 3 167 – 167 3 169 – 169
Subtotal 4.380 1.456 5.836 2.916 727 3.643
Outros benefícios (**) 1.378 208 1.586 929 129 1.058
Total da remuneração 5.758 1.664 7.422 3.845 856 4.701
(*) Prêmio provisionado para pagamento no primeiro trimestre do ano seguinte. 
(**) Inclui, encargos sociais, seguro saúde, seguro de vida.
15. Investimentos Segmento automotivo

Descrição Equipo
Quinta 

Roda Itaipu
Itaipu 
Norte Total

Saldo em 31/12/2017 32.619 53.729 75.175 54.825 216.348
Perda de participação reflexa (1) (717) (261) (229) – (1.207)
Ajuste mais valia de ativos reflexa (1.077) (392) (420) (138) (2.027)
Distribuição de lucros (825) (725) (425) (725) (2.700)
Juros sobre capital (1.410) (3.110) (4.590) (3.650) (12.760)
Equivalência patrimonial 2.234 6.445 9.971 8.270 26.920
Saldo em 31/12/2018 30.824 55.686 79.482 58.582 224.574
Ajuste mais valia de ativos reflexa 40 21 16 – 77
Distribuição de lucros (1.300) (3.400) (1.300) (1.300) (7.300)
Perda de participação reflexa (1) – – (4) – (4)
Juros sobre capital (680) (1.600) (2.380) (1.900) (6.560)
Equivalência patrimonial 2.560 4.522 9.839 6.149 23.070
Incorporação conforme AGE de
 01/07/2019 (31.444)(55.229)(85.653)(61.531)(233.857)
Saldo em 31/12/2019

Segmento agropecuário
Descrição Fartura S. Sebastião Itapura Total
Saldo em 31/12/2017 63.008 40.052 27.529 130.589
Ganho de participação reflexa (1) 105 1.432 13 1.550
Ajuste mais valia de ativos reflexa 249 (1.238) 12 (977)
Aumento de capital – – 180 180
Equivalência patrimonial (3.341) 1.684 (1.054) (2.711)
Saldo em 31/12/2018 60.021 41.930 26.680 128.631
Transferência de participação das
 empresas incorporadas 2.480 14.297 3.064 19.841
Ajuste mais valia de ativos reflexa 126 (406) 72 (208)
Aumento de capital 2.896 – – 2.896
Adiantamento para futuro aumento
 de capital 2.495 – – 2.495
Equivalência patrimonial (1.801) 1.969 2.337 2.505
Saldo em 31/12/2019 66.217 57.790 32.153 156.160
Descrição Outros Total
Saldo em 31/12/2017 1.046 1.046
Aumento de capital – –
Distribuição de lucros (205) (205)
Equivalência patrimonial 12 12
Saldo em 31/12/2018 853 853
Distribuição de lucros (116) (116)
Equivalência patrimonial (4) (4)
Saldo em 31/12/2019 733 733
Total dos investimentos de 31/12/2018 – 354.058
Total dos investimentos de 31/12/2019 – 156.893
(1) Durante o exercício de 2018, a WLM realizou aumento de capital em suas con-
troladas Fartura, São Sebastião e Itapura resultando em ganho/perda de capital, 
em contrapartida com o mesmo efeito nas demais controladas das empresas que 
receberam o aporte.
. Investimentos em Controladas e Coligadas

2019 2018

Patrimônio Líquido 
 e Resultado

Total 
Ativo

Patri-
mônio 
líquido

Resul-
tado do 

exercício
Total 
Ativo

Patri-
mônio 
líquido

Resul-
tado do 

exercício
Controladas
 operacionais
Equipo – – – 38.514 30.824 2.234
Quinta Roda – – – 66.583 55.686 6.445
Itaipu – – – 107.286 79.482 9.971
Itaipu Norte – – – 79.578 58.582 8.270
Fartura (*) 94.169 71.526 (1.812) 87.346 62.974 (3.495)
Itapura 41.484 32.153 2.337 39.222 29.805 (1.178)
São Sebastião 73.378 57.790 1.969 71.004 56.350 2.263
Controlada
 descontinuada
Superágua (**) 478 (151) (58) 47 (593) (198)
Coligadas
Metalplus 742 416 (270) 1.008 686 (335)
Plenogás 2.591 1.390 256 2.854 1.488 372
(*) Patrimônio Líquido considerando AFAC de R$ 7.395 realizado pela São Sebastião 
(R$) 4.900 e WLM (R$) 2.495. (**) Constituída provisão para perdas na rubrica de 
outras obrigações circulantes.

2019 2018

Participação em 
 controladas

Ações ou 
quotas

Partici-
pação 
direta 

(%)

Partici-
pação 

indireta 
(%)

Ações ou 
quotas

Partici-
pação 
direta 

(%)

Partici-
pação 

indireta 
(%)

Controladas
 operacionais
Equipo – – – 12.290.290 100,00 –
Quinta Roda – – – 26.401.512 100,00 –
Itaipu – – – 41.686.623 100,00 –
Itaipu Norte – – – 29.500.000 100,00 –
Fartura 2.154.203 99,37 0,63 2.059.360 95,31 4,03
Itapura 34.754.557 99,99 0,01 34.754.557 89,52 10,48
São Sebastião 15.052.742 99,99 0,01 15.052.742 74,41 25,59
Controladas
 descontinuadas
Superágua 23.107.500 100,00 23.107.500 100,00
Coligadas
Metalplus 3.000 33,33 3.000 33,33
Plenogás 3.000 33,33 3.000 33,33

A Companhia mantém provisão para perdas em investimentos permanentes no valor de R$ 151 (R$ 593 em 2018), registrados na rubrica de outras obrigações, 
no passivo não circulante. Este valor decorre principalmente de patrimônio líquido negativo na controlada descontinuada Superágua. O saldo de investimentos 
que a controladora tinha nas controladas Equipo, Itaipu, Itaipu Norte e Quinta Roda foram extintos devido ao processo de incorporação, conforme mencionada na 
nota explicativa nº 1. Consequentemente, o saldo de investimentos que estas controladas tinham no segmento agropecuário foram transferidos para Companhia. 
16. Propriedades para Investimento: O saldo no valor de R$ 34.595 (31/12/2018 - R$ 34.679), corresponde a propriedades para investimento que estão arren-
dadas a partes relacionadas, para exploração de agropecuária. Cada arrendamento tem um período de 5 (cinco) anos e as renovações poderão ser negociadas 
futuramente com as arrendatárias. O detalhamento das propriedades para investimentos é descrito a seguir:

17. Imobilizado Controladora (*)

Descrição
Taxa anual de 

depreciação
Saldo 

em 2018
Transferência 

por incorporação Adições Baixa
Transfe-

rência
Depre-
ciação

Saldo 
em 2019

 Terrenos 332 47.722 48.054
 Edificações e instalações 42.605 42.605
 Equipamentos e acessórios 5.915 222 6.137
 Veículos 2.560 2.499 5.059
 Móveis e utensílios 1.293 7.323 257 (5) 8 8.876
 Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 1.979 129 2.108
 Direito de uso em arrendamento 1.017 1.017
Outros 443 3 446
Subtotal do imobilizado: 4.047 106.125 3.998 (5) 137 114.302
Depreciação acumulada:
 Edificações e instalações (11.927) (381) (12.308)
 Equipamentos e acessórios (4.095) (191) (4.286)
 Veículos 10% a 20% (900) (187) (1.087)
 Móveis e utensílios 10% (947) (5.781) 5 (301) (7.024)
 Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 10% (1.090) (177) (1.267)
 Direito de uso em arrendamento 33% (141) (141)
 Outros 4% a 10% (238) (29) (267)
Total Depreciação acumulada (2.275) (22.703) 5 (1.407) (26.380)
 Imobilizado em andamento 318 1.702 (137) 1.883
Total do imobilizado: 1.772 83.740 5.700 (1.407) 89.805

Controladora

Descrição
Taxa anual de 

depreciação
Saldo 

em 2017
Transferência 

por incorporação Adições Baixa
Transfe-

rência
Depre-
ciação

Saldo 
em 2018

 Terrenos (**) 3.005 6 (2.679) 332
 Veículos 215 (215) –
 Móveis e utensílios 1.278 39 (24) 1.293
 Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 1.977 2 1.979
 Outros 441 2 443
Subtotal do imobilizado: 6.916 49 (239) (2.679) 4.047
Depreciação acumulada:
 Veículos 10% a 20% (93) 106 (13)
 Móveis e utensílios 10% (855) 23 (115) (947)
 Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 10% (914) (176) (1.090)
 Outros 4% a 10% (204) (34) (238)
Total Depreciação acumulada (2.066) 129 (338) (2.275)
 Imobilizado em andamento
Total do imobilizado: 4.850 49 (110) (2.679) (338) 1.772
(*) Em 31/12/2019, o saldo na controladora decorre do processo de incorporação, conforme mencionado na nota 1. (**) Ver nota de propriedades para investimentos 
(nota 16).

Em março de 2018 a controladora celebrou contrato de arrendamento com a 
controlada Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. que tem por finalidade 
a exploração de pastagens para o exercício das atividades de pecuária: cria, en-
gorda, compra e venda de bovinos. Assim, realizou transferência do imobilizado 
(nota explicativa 18) para propriedades para investimentos do valor alusivo ao 
terreno arrendado no montante de R$ 2.654. No consolidado os valores referentes 
à propriedade para investimento da controladora estão apresentados no grupo de 
imobilizado, pois de acordo com o item 15 do CPC 28 (Propriedade para Investi-
mento), a propriedade que está arrendada e ocupada por uma controlada não se 
qualifica como propriedade para investimentos nas demonstrações financeiras 

Descrição das propriedades para investimento Arrendatária Parte relacionada Prazo do contrato Vencimento Valor do aluguel
Imóvel rural, localizado no município de Jaguariúna 
(SP), com área de 136,68 ha. Itapura Agropecuária Ltda. Sim 5 anos mar/22 R$ 26,00 mensais 

por hectare
Imóvel rural, localizado no município de Santana do 
Araguaia (PA) com área total de 7.471,54 ha. Fartura Agropecuária S.A. Sim 5 anos mai/24 R$ 75.000,00 

mensais
Imóvel rural, localizado no municipio de Santa Tere-
sinha (MT) com área total de 2.053,59 ha.

Agropecuária São Sebastião 
do Araguaia Ltda. Sim 5 anos jan/23 R$ 54.035,00 

trimestrais

consolidadas, porque a propriedade está ocupada pelo proprietário sob a pers-
pectiva do grupo. Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): Neste 
exercício de 2019 a Companhia avaliou três de suas propriedades a valor justo e 
não identificou fatores que pudessem indicar a necessidade de provisão para perda 
do ativo. A avaliação foi efetuada por empresa externa especializada.

Controladora
Propriedade Valor contábil Valor justo
Imóvel Jaguariúna - SP 24.841 60.403
Dois Imóveis em Santana do Araguaia - PA 9.754 42.309
Saldo final 34.595 102.712

Consolidado

Descrição

Taxa anual 
de depre-

ciação

Saldo 
em 

2018
Adi-

ções Baixa

Trans-
ferên-

cia
Depre-
ciação

Saldo 
em 

2019
 Terrenos 207.095 88 (14) 207.169
 Edificações e
  instalações 55.000 14 235 55.249
 Equipamentos e
  acessórios 16.432 926 (42) 1 17.317
 Veículos 4.421 2.786 (507) 6.700
 Móveis e utensílios 8.517 674 (13) 9.178
 Pastagem 19.255 (581) 4.806 23.480
 Bens e benfeitorias
  em propriedade
  de terceiros 1.980 130 2.110
 Direito de uso em
  arrendamento 1.017 1.017
 Correção e
  preparo do solo 3.407 447 3.854
 Outros 2.624 440 (602) 38 2.500
Subtotal do
 imobilizado: 318.731 5.945 (1.759) 5.657  328.574
Depreciação
 acumulada:
 Edificações e
  instalações 2% a 4% (16.383) (1.175) (17.558)
 Equipamentos e
  acessórios 5% a 33% (7.888) 22 (1.257) (9.123)
 Veículos 10% a 20% (1.824) 279 31 (500) (2.014)
 Móveis e utensílios 10% (6.801) 11 (31) (484) (7.305)
 Pastagem 5% (10.399) 324 (1.003) (11.078)
 Bens e benfeitorias
  em  propriedade
  de terceiros 10% (1.092) 10 – (187) (1.269)
 Direito de uso em
  arrendamento 33% (141) (141)
 Correção e
  preparo do solo 20% (574) (696) (1.270)
 Outros 4% a 10% (1.916) (186) (2.102)
Total depreciação
 acumulada (46.877) 646 (5.629) 51.860)
 Imobilizado em
  andamento 2.514 7.002 (5.657) 3.859
Total do
 imobilizado: 274.368 12.947 (1.113) (5.629)280.573

Consolidado

Descrição

Taxa anual 
de depre-

ciação

Saldo 
em 

2017
Adi-

ções Baixa

Trans-
ferên-

cia
Depre-
ciação

Saldo 
em 

2018
 Terrenos 207.067 28 207.095
 Edificações e
  instalações 54.911 14 (34) 109 55.000
 Equipamentos e
  acessórios 15.533 1.139 (240) 16.432
 Veículos 3.962 1.259 (945) 145 4.421
 Móveis e utensílios 8.282 351 (116) – 8.517
 Pastagem 19.709 (1.086) 632 19.255
 Bens e benfeitorias
  em propriedade
  de terceiros 1.978 2 1.980
 Correção e preparo
  do solo 2.114 10 1.283 3.407
 Outros 2.577 47 – 2.624
Subtotal do imo-
bilizado: 316.133 2.850 (2.421) 2.169 318.731
Depreciação
 acumulada:
 Edificações e
  instalações 2% a 4% (15.225) 10 (1.168) (16.383)
 Equipamentos e
  acessórios 5% a 33% (6.754) 103 (1.237) (7.888)
 Veículos 10% a 20% (1.653) 275 (446) (1.824)
 Móveis e utensílios 10% (6.441) 138 (498) (6.801)
 Pastagem 5% (9.962) 583 (1.020) (10.399)
 Bens e benfeitorias
  em propriedade
  de terceiros 10% (916) (176) (1.092)
 Correção e preparo
  do solo 20% (129) (445) (574)
 Outros 4% a 10% (1.829) (87) (1.916)
Total depreciação
 acumulada (42.909) 1.109 (5.077) (46.877)
 Imobilizado em
  andamento 1.272 3.518 (107) (2.169) 2.514
Total do
 imobilizado: 274.496 6.368 (1.419) (5.077)274.368
O valor de R$ 7.002 em obras em andamento refere-se, principalmente, a investi-
mentos na reforma de 1.000ha de pastagens e 385ha de soja, além da abertura de 
mais 135ha de soja. Com relação aos imóveis rurais, vale destacar: Fazenda São 
João localizada no estado do Pará: ocorrência de incêndio originário de fazendas 
vizinhas atingindo a vegetação nativa de reserva legal da Fazenda São João de 
propriedade da controlada Fartura Agropecuária S.A. A identificação, via satélite, 
de área queimada gerou notificação de embargo, pelo IBAMA, na reserva legal, 
no total de 2.480,402 hectares de área de vegetação nativa queimada. O embargo 
é de natureza cautelar para permitir a recuperação natural da área embargada. 
Não há auto de infração ou aplicação de penalidade pelo IBAMA decorrente deste 
fato. Fazenda São Sebastião localizada no estado do Mato Grosso: a controlada 
Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda., no ano de 2008, ajuizou ação de 
reintegração de posse contra esbulhadores da área de terras denominada “Gleba 
Pelissioli” integrante da Fazenda São Sebastião. A área invadida tem aproximada-
mente 7.557,19 hectares e permanece ilicitamente ocupada por esbulhadores. Na 
área em litígio existe, também, desmatamento ilegal praticado pelos esbulhadores. 
Em perícia técnica realizada por determinação do Juiz da Vara Especializada de 

Direito Agrário de Cuiabá-MT, onde tramita o processo de reintegração de posse, 
constatou que a área desmatada ilegalmente pelos esbulhadores corresponde a 
2.665,2 hectares. Foram apresentadas alegações finais pelas partes. O Ministério 
Público opinou favoravelmente à procedência do pedido de reintegração de posse 
da Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. Aguardando a sentença. Em 
30/04/2019 foi prolatada sentença julgando totalmente procedente a ação de 
reintegração de posse, sendo posteriormente requerida a execução provisória da 
sentença para reintegrar a controlada Agropecuária São Sebastião do Araguaia 
Ltda. na posse da área esbulhada, ainda pendente de decisão judicial. Aguardando 
a interposição de eventual recurso pelos réus (esbulhadores) para apresentação de 
contrarrazões. A Companhia não estima perdas no seu ativo imobilizado ou contin-
gências prováveis em decorrência das situações acima mencionadas. Redução ao 
valor recuperável de ativos (impairment): A Companhia avalia periodicamente 
os bens do imobilizado com a finalidade de identificar evidências que levem a 
perdas de valores não recuperáveis desses ativos, ou ainda, quando eventos ou 
alterações significativas indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 
Se identificável que o valor contábil do ativo excede o valor recuperável, esta perda 
é reconhecida no resultado do período. Durante o exercício de 2019 a Companhia 
contratou avaliadores independentes para avaliar o valor realizável das terras do 
segmento agropecuário. Esses avaliadores indicaram que o valor de realização 
das terras é superior aos saldos registrados na contabilidade no encerramento 
do exercício. Portanto, a Companhia concluiu que os montantes registrados no 
exercício de 2019 são realizáveis em conformidade com o CPC 01 e IAS 36. Nos 
demais segmentos da Companhia não foram identificados indicadores que pudes-
sem reduzir o valor recuperável do seu ativo. Direito de uso em Arrendamentos e 
arrendamentos a pagar - Controladora e Consolidado: Conforme mencionado na 
nota 2, item 2.1, com a implementação do IFRS 16 - CPC 06 (R2), os arrendamentos 
operacionais passaram a ser contabilizados no Balanço da Companhia através 
do reconhecimento do direito de uso do ativo em contrapartida do arrendamento 
a pagar. Assim, a controladora passou a registrar em seu balanço o contrato de 
aluguel com sua controladora Sajuthá-Rio Participações S.A., com vigência de 3 
anos. Em 31/12/2019, o saldo dessa transação está assim apresentado:
Ativo 2019
Imobilizado (líquido de depreciação)
Direito de Uso em Arrendamentos
 Locação de prédios 876
Total 876
Passivo 2019
Circulante
Arrendamentos a pagar 360
Não Circulante
Arrendamentos a pagar 527
Total 887
• Depreciação do direito de uso do ativo: o contrato de arrendamento não possui 
cláusulas que permitam a Companhia exercer a aquisição da propriedade do 
ativo ao final do prazo de arrendamento. Dessa forma, a vida útil desse ativo, na 
ausência de perda ao valor recuperável, será o prazo contratual. A Companhia 
adota a alocação da depreciação do direito de uso do ativo de forma sistemática 
e linear. Ressalta-se que a Companhia reavaliará periodicamente a vida útil dos 
direitos de uso sempre que houver alterações nos planos comerciais estratégicos 
e intenções dos locadores na continuidade do contrato. • A Companhia apurou a 
sua taxa de desconto com base nas taxas de juros livre de riscos observadas no 
mercado brasileiro, ajustadas a realizada da Companhia. A taxa média ponderada 
de desconto é 0,52% a.m., para os contratos de até 3 anos. Os encargos financeiros 
são reconhecidos como despesa financeira e apropriado a cada período durante 
o prazo de arrendamento.
18. Intangível Controladora (*)

Descrição

Taxa anual 
de amorti-

zação

Saldo 
em 

2018

Trans-
ferên-

cia por 
incor-
pora-

ção
Adi-

ções
Bai-

xa

Trans-
ferên-

cia

Amor-
tiza-
ção

Saldo 
em 

2019
 Marcas e patentes 2 1 3
 Direito de uso de
  Software 246 1 29 276
 Fundo de comércio – 8.921 8.921
Subtotal do
 intangível: 248 8.923 29 9.200
Amortização
 acumulada:
 Direito de uso de
  Software 10% a 20% (188) (23) (211)
Total Amortização
 acumulada (188) (23) (211)
 Intangível em 
  andamento
Total do
 intangível: 60 8.923 29 (23) 8.989

Controladora

Descrição

Taxa anual 
de amorti-

zação

Saldo 
em 

2017

Trans-
ferên-

cia por 
incor-
pora-

ção
Adi-

ções
Bai-

xa

Trans-
ferên-

cia

Amor-
tiza-
ção

Saldo 
em 

2018
 Marcas e patentes 2 2
 Direito de uso de
  Software 246 246
 Fundo de comércio
Subtotal do
 intangível: 248 248
Amortização
 acumulada:
 Direito de uso de
  Software 10% a 20% (164) (24) (188)
Total Amortização
 acumulada (164) (24) (188)
 Intangível em
 andamento
Total do
 intangível: 84 (24) 60
(*) Em 31/12/2019, o saldo na controladora decorre do processo de incorporação, 
conforme mencionado na nota 1.
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Consolidado

Descrição

Taxa anual 
de amorti-

zação

Saldo 
em 

2018

Trans-
ferên-

cia por 
incor-
pora-

ção
Adi-

ções
Bai-

xa

Trans-
ferên-

cia

Amor-
tiza-
ção

Saldo 
em 

2019
 Marcas e patentes 7 7
 Direito de uso de
  Software 233 30 263
 Fundo de comércio 8.920 8.920
 Outros
Subtotal do
 intangível: 9.160 30 9.190
Amortização
 acumulada:
 Direito de uso de
  Software 10% a 20% (171) (25) (196)
Total Amortização
 acumulada (171) (25) (196)
 Intangível em
  andamento
Total do
 intangível: 8.989 30 (25) 8.994

Consolidado

Descrição

Taxa anual 
de amorti-

zação

Saldo 
em 

2017

Trans-
ferên-

cia por 
incor-
pora-

ção
Adi-

ções
Bai-

xa

Trans-
ferên-

cia

Amor-
tiza-
ção

Saldo 
em 

2018
 Marcas e patentes 7 7
 Direito de uso de
  Software 233 233
 Fundo de comércio 8.920 8.920
 Outros
Subtotal do
 intangível: 9.160 9.160
Amortização
 acumulada:
 Direito de uso de
  Software 10% a 20% (144) (27) (171)
Total Amortização
 acumulada (144) (27) (171)
 Imobilizado em
  andamento
Total do
 intangível: 9.016 (27) 8.989
Desde 2006, através da controlada Itaipu Norte, a WLM vem explorando a con-
cessão da marca Scania, nos Estados do Pará e Amapá. O fundo de comércio no 
valor de R$ 8.920 refere-se ao valor da “bandeira” adquirida pela WLM quando da 
aquisição dessa concessão, que não é amortizado em virtude de não possuir vida 
útil definida. Redução ao valor recuperável de ativos (impairment):  A Compa-
nhia avalia periodicamente os bens do intangível com a finalidade de identificar 
evidências que levem a perdas de valores não recuperáveis de seu ativo, ou ainda, 
quando eventos ou alterações significativas indicarem que o valor contábil pode 
não ser recuperável. Se identificável que o valor contábil do ativo excede ao valor 
recuperável, esta perda é reconhecida no resultado do período. A Companhia avaliou 
os montantes registrados no exercício de 2019 e não identificou indicadores que 
pudessem reduzir o valor recuperável do seu ativo intangível.
19. Contas a Pagar Controladora (*) Consolidado
Descrição 2019 2018 2019 2018
Fornecedores 6.927 229 7.608 35.566
Total 6.927 229 7.608 35.566
(*) Em 31/12/2019, o saldo na controladora decorre do processo de incorporação, 
conforme mencionado na nota 1.
Os valores de fornecedores estão representados, basicamente, por valores a pagar 
a Scania Latin-America.
20. Empréstimos e Financiamentos Consolidado

Descrição
Inde-
xador

Taxa média anual 
de juros (%) 2019 2018

Bancos 6
Aplicados no Capital de giro Pré 5,55 a 8,99% 9.998 7.350
Aplicados no Imobilizado - FINAME Pré 8,5% 863 1.112
Total 10.861 8.468
Circulante 4.612 7.545
Não circulante 6.249 923
Seguem as movimentações ocorridas no exercício:
Descrição 2019
Saldo em 31/12/2018 8.468
Novos empréstimos e financiamentos obtidos 10.231
Encargos de dívidas - juros 571
Pagamento do principal (*) (7.719)
Pagamento dos juros (*) (690)
Saldo em 31/12/2019 10.861
Circulante 4.612
Não circulante 6.249
(*) Liquidação das linhas de crédito do Funcafé, Safra e Basa obtidas no ano de 
2018 e parcela do Itaú referente ao crédito obtido em 2019.
Aplicados no Capital de Giro: Recursos destinados a financiar integralmente as 
atividades relacionadas ao agronegócio, assim entendidas as atividades relacionadas 
com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos 
ou insumos agropecuários utilizados na atividade agropecuária. São garantidos por 
aval da Companhia, e, em algumas pelo penhor da safra. A periodicidade das suas 
amortizações pode ser mensal ou anual, com a última parcela a vencer em junho de 
2021. Finame - BNDES: Linha de financiamento destinada a modernização de frotas 
de micro e pequenas empresas do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). 
São garantidos por alienação fiduciária dos bens financiados por aval da Companhia. 
As amortizações são realizadas em base mensal, após o período de carência, e se 
darão entre os períodos de 15/03/2018 a 17/04/2023. A Companhia e suas controladas 
têm como prática contábil alocar o pagamento de juros na atividade de financiamento 
na demonstração do fluxo de caixa. A exposição da Companhia ao risco de liquidez 
é divulgada na nota explicativa 34. Não há covenants atrelados aos empréstimos. 
21. Dividendos a Pagar: Conforme estabelece o art. 202 da Lei nº 6.404/76 e o 
art. 38 do seu Estatuto Social, a Companhia provisionou, neste exercício, a título de 
dividendo mínimo obrigatório, o valor de R$ 12.278, conforme detalhado na nota 
explicativa 25. O saldo da conta dividendos a pagar está assim representado:

Controladora e consolidado
Descrição 2019 2018
Dividendo obrigatório sobre o resultado do exercício 12.278 4.337
Dividendo a pagar de exercícios anteriores 278 101
Total 12.556 4.438
O dividendo obrigatório do exercício de 2018 foi pago em 20/05/2019 e o saldo 
refere-se a dividendos não reclamados, a disposição dos acionistas.
22. Outras Obrigações Controladora (*) Consolidado
Descrição 2019 2018 2019 2018
SHV Gás Brasil Participações Ltda 462 462 462 462
Cotas de consórcio 103 – 334 1.164
Provisão para honorários de êxitos 1.076 210 1.914 1.757
Provisões administrativas 100 60 100 60
Provisões para perdas de investimentos 152 593
Créditos de clientes 4.147 4.147 6.400
Outros 425 50 459 512
Total 6.465 1.375 7.416 10.355
Circulante 5.389 1.166 5.468 8.374
Não circulante 1.076 209 1.948 1.981
(*) Em 31/12/2019, o saldo na controladora decorre do processo de incorporação, 
conforme mencionado na nota 1.
SHV Gás Brasil Participações Ltda.: A Companhia responde, solidariamente, pe-
rante a Supergasbras Energia Ltda. (atual denominação social da SHV Gás Brasil 
Participações Ltda.), a processos fiscais no montante de R$ 462, documentados 
no anexo 9 - do contrato de venda de ações da Supergasbras Distribuidora de Gás 
S.A., datado de 07/07/2004. Cotas de consórcio: Cotas de consórcio adquiridas 
para venda de bens e/ou aquisição de máquinas e equipamentos, e que já foram 
contempladas e parceladas. Provisões para honorários de êxito: Referem-se a 
valores a pagar de honorários advocatícios sobre êxito de causas judiciais. Provisões 
administrativas: Referem-se a valores a pagar de processos judiciais em fase de 
execução. Provisões para perdas em investimentos: Referem-se a provisão para 
perdas na controlada Superágua. Créditos de clientes: Os saldos de créditos de 
clientes referem-se a parcela de entrada para aquisição de caminhões realizadas pelos 
clientes enquanto o financiamento do bem está em fase de aprovação pelo FINAME. 
Outros: Corresponde, principalmente, a contratos de seguros a pagar. 23. Provisões 
para Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais: A Companhia e suas controladas são 
parte em diversos processos oriundos do curso normal dos seus negócios, para 
os quais foram constituídas provisões baseadas na estimativa de seus consultores 
jurídicos. As principais informações desses processos, estão assim representadas:

Controladora Consolidado
Descrição 2019 2018 2019 2018
Trabalhistas 153 – 153 30
Cíveis 3 – 3 –
Total 156 – 156 30
a) Natureza das contingências: A Companhia é parte envolvida em processos 
cíveis, trabalhistas e tributários, e está discutindo essas questões tanto na esfera 
administrativa como na judicial. As respectivas provisões para riscos foram constitu-
ídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os processos 
cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada como provável. 
A Administração acredita que a resolução destas questões não produzirá efeito 
significativamente diferente do montante provisionado. b) Perdas possíveis, não 
provisionadas no balanço: Os valores decorrentes de causas administrativas, 
ambientais, trabalhistas, cíveis e de execução fiscal, no montante de R$ 66.310 
(2018 - R$ 49.089), cuja avaliação dos assessores jurídicos aponta para uma proba-
bilidade de perda possível, não foram registradas nestas demonstrações financeiras.

Controladora (*) Consolidado
Descrição 2019 2018 2019 2018
Tributárias 28.260 111 38.371 33.738
Trabalhistas 368 98 420 526
Cíveis 11.045 474 11.045 10.925
Ambientais 138 16.474 3.900
Total 39.811 683 66.310 49.089
(*) Em 31/12/2019, o saldo na controladora decorre do processo de incorporação, 
conforme mencionado na nota 1.
Dentre as causas de maior relevância destacamos: I - Tributárias: Três processos 
administrativos instaurados pelo Estado de Minas Gerais contra a Superágua Em-
presas de Águas Minerais S.A. (descontinuada) para apuração de supostos débitos 
pelo não pagamento de compensações financeiras decorrentes da exploração de 
recursos minerais (águas minerais), com montantes estimados em R$ 426, R$ 512 
e R$ 2.800, perfazendo o total de R$ 3.738. Três processos administrativos fiscais 
instaurados pelo Estado do Pará contra a WLM Participações e Comércio de 

Máquinas  e Veículos S.A. (sucessora por incorporação da Itaipu Norte Comércio de 
Máquinas e Veículos Ltda.), de apuração de débitos de ICMS, sendo dois por deixar 
de estornar crédito do imposto em decorrência de entrada de mercadoria em seu 
estabelecimento e um por deixar de recolher antecipação especial de ICMS relativo a 
operação interestadual de mercadoria, no valor total de R$ 9.852. Em 2019, houve o 
ingresso de duas ações de execução fiscal ajuizadas pelo Estado do Rio de Janeiro. 
Em uma ação, a Companhia sustenta a ilegalidade de auto de infração com relação 
a operações realizadas pela Superágua Distribuidora de Bebidas Ltda. (incorporada 
pela Companhia), de compras de mercadorias de produção do estabelecimento 
industrial da controlada Superágua Empresa de Águas Minerais S.A. (com operações 
descontinuadas), localizado em Caxambu-MG, que resultaram em perda de arreca-
dação de ICMS, segundo alega o Estado do Rio de Janeiro, no montante estimado 
de R$ 11.763. Em outra, a controlada Superágua Empresa de Águas Minerais S.A. 
(com operações descontinuadas) sustenta a ilegalidade de auto de infração pela não 
inclusão do frete na base de cálculo do ICMS-Substituição Tributária, no montante 
estimado de R$ 5.963. Em ambos os casos as ações têm por origem operações 
comerciais de exploração de águas minerais (descontinuadas) que resultaram em 
autos de infração; Dois processos administrativos no CARF (Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais), tendo como recorrente a WLM Participações e Comércio 
de Máquinas e Veículos S.A., referente à compensações não homologadas - utili-
zação de Saldo Negativo de Imposto Sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ 
nº 41298.10996.290307.1.7.02-2114, no valor total de R$ 4.992. II - Cíveis: Ação 
de indenização de danos diretos e lucros cessantes ajuizada por Cliente contra 
a Scania Latin América Ltda. e a WLM Participações e Comércio de Máquinas e 
Veículos S.A. (sucessora por incorporação da Itaipu Máquinas e Veículos Ltda.), 
decorrente de supostos defeitos de fabricação em 05 (cinco) chassis de ônibus, no 
montante estimado na petição inicial de R$ 1.604. Conforme sentença de 09/03/2018, 
o novo valor estimado passou a totalizar o montante R$ 7.689, no que se refere a 
parte da Companhia na condenação. III - Ambientais: Os processos ambientais 
referem-se a 6 (seis) Ações Civis Públicas, sendo 5 (cinco) movidas pelo Ministério 
Público Federal e uma pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, em face 
da Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. (Fazenda São Sebastião) por 
suposto desmate ilegal no ano de 2016, identificado pelo PRODES por meio do 
projeto Amazônia Protege. Todas as ações têm por objeto a mesma área de terras 
denominada no local como “Gleba Pelissioli”, situada em parte da Fazenda São 
Sebastião de propriedade da Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. As 
áreas apontadas nas ações civis públicas com desmate ilegal constituem objeto de 
uma ação de reintegração de posse (processo nº 28299-03.2008.8.11.0041, 2ª Vara 
Cível especializada em direito agrário de Cuiabá-MT), ajuizada pela Agropecuária 
São Sebastião do Araguaia Ltda. contra invasores (esbulhadores) com sentença 
procedente determinando a reintegração de posse, aguardando eventual recurso 
de apelação pelos invasores/esbulhadores. Com relação a essas ações civis públi-
cas (causas ambientais) a Companhia detém prova de que o desmatamento ilegal 
apontado nas ações foi perpetrado por invasores/esbulhadores. Apesar da prova 
de que a Companhia não realizou ou concorreu de alguma forma para o desmate 
ilegal, classificamos a probabilidade de perda como “possível”, por entender pre-
maturo qualquer outro prognóstico. Isto por que os processos ainda estão na fase 
inicial, apenas com a apresentação das nossas contestações e/ou ainda aguardando 
citação de outros réus nas ações. Ainda não houve a apreciação do magistrado ou 
de manifestação do Ministério Público Federal ou Estadual, sobre as nossas provas, 
que podem ser impugnadas pelo Ministério Público Federal com pedido de novas 
provas, inclusive periciais. Em suma, a Administração da Companhia, suportada por 
seus assessores jurídicos, entende que o prognóstico mais adequado, no momento, 
é de “possível perda”, de forma que depois de saneados os processos, ou seja, de 
apreciadas as provas pelo Juiz e da manifestação do MPF e Estadual será viável 
proceder uma revisão do prognóstico dos processos. Valor total das Ações Civis 
Públicas envolvendo a Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda.: R$ 16.335. 
Uso de estimativas: a Companhia registrou provisões, as quais envolvem julgamen-
to por parte da Administração, para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis que, como 
resultado de um acontecimento passado é provável que uma saída de recursos 
envolvendo benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação e 
uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obrigação está sujeita 
a várias reivindicações legais, cíveis e processos trabalhistas, que advêm do curso 
normal das atividades de negócios. O julgamento da Companhia é baseado na 
opinião de seus consultores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para 
levar em conta alterações circunstanciais tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões e inscrições fiscais ou exposições identificadas com base em novos 
assuntos ou decisões de tribunais. A Administração monitora a evolução dos riscos 
dos processos administrativos e judiciais, através de Assessoria Jurídica interna 
e de Assessores Jurídicos externos especializados. 24. Provisão para Imposto 
de Renda e Contribuição Social Diferidos: Os valores do imposto de renda e 

da contribuição social diferidos passivos e ativos são provenientes de diferenças 
temporárias ocasionadas pela reserva de reavaliação e pelo reflexo dos ajustes 
patrimoniais decorrentes da adoção dos pronunciamentos contábeis. Os valores 
apresentados são revisados anualmente.

Controladora (*) Consolidado
Descrição 2019 2018 2019 2018
Imposto de renda 4.208 3.799 26.731 29.582
Contribuição social 1.403 1.368 12.744 14.666
Total 5.611 5.167 39.475 44.248
(*) Em 31/12/2019, o saldo na controladora decorre do processo de incorporação, 
conforme mencionado na nota 1.

Controladora Consolidado
Descrição 2019 2018 2019 2018
Reavaliação de ativos 31.961 15.546 111.872 113.143
Custo atribuído a realizar 6.163 6.163 51.393 51.738

38.124 21.709 163.265 164.881
Tributos diferidos passivos - 34% (12.962) (7.381) (55.510) (56.060)
Constituição de tributos diferidos ativos 7.351 2.214 16.035 11.812
Saldo de tributos diferidos líquido (5.611) (5.167) (39.475) (44.248)
Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, a WLM incorporou suas controladas 
Equipo, Itaipu, Itaipu Norte e Quinta Roda em 01/07/2019. Com isso, a companhia 
passou a ter expectativas de resultados tributáveis e, conforme orienta a instrução 
CVM 371, realizou estudo técnico com projeção de resultados tributáveis submetidos 
para aprovação aos órgãos da administração. Desta forma, a controladora reconhe-
ceu em seu ativo e no seu resultado, na linha de imposto de renda e contribuição 
social diferidos, crédito tributário no montante de R$ 7.351, decorrente do saldo 
de prejuízo fiscal (R$ 21.291) e base negativa (R$ 22.530) gerados em exercícios 
anteriores. Conforme estudo técnico, a companhia pretende realizar este montante 
num prazo de dois anos. A WLM, através de suas controladas, possui prejuízos 
fiscais e bases negativas de contribuição social, cujos créditos tributários não 
foram registrados contabilmente por não haver expectativa de geração de lucros 
tributáveis, assim distribuídos:

2019
Controladas Consolidado
Prejuízo fiscal - IRPJ 23.339
Base negativa - CSLL 22.542
Uso de estimativas: a Companhia registra e avalia seus ativos fiscais diferidos de 
acordo com a expectativa de realização projeta em orçamentos e na alíquota fiscal 
vigente. 25. Patrimônio Líquido: O Capital Social é de R$ 177.375 (R$ 177.375 em 
2018), representando 36.415 mil (36.415 mil em 2018) ações nominativas, sendo 
16.571 mil (16.571 mil em 2018) ações ordinárias e 19.843 mil (19.843 mil em 2018) 
ações preferenciais, sem valor nominal. Capital social autorizado: Conforme delibera-
ção da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 23/06/2004, a Companhia 
poderá aumentar o capital social, independentemente de reforma estatutária, por 
deliberação do Conselho de Administração, que estabelecerá sobre as condições do 
respectivo aumento, até o valor correspondente a R$ 300.000, através de emissão 
ou não de novas ações ordinárias ou preferenciais, respeitando o limite legal. Reser-
vas: Segue-se a descrição da natureza e objetivos para cada reserva no patrimônio 
líquido. Reserva de reavaliação: Consoante o artigo 4º da Instrução CVM nº 469, de 
02/05/2008, a Companhia optou pela manutenção dos saldos das contas de reserva 
de reavaliação, constituídas anteriormente à edição da Lei nº 11.638/07, em bens 
próprios de suas controladas. A realização da reserva é calculada proporcionalmente 
à depreciação ou baixa dos bens reavaliados e contabilizada em contrapartida de 
lucros (prejuízos) acumulados. Ajuste de avaliação patrimonial: Representa a con-
trapartida dos ajustes patrimoniais líquidos efetuados no ativo imobilizado e ativo 
biológico (circulante e não circulante). Reserva de lucros: Reserva legal: Representa 
os valores registrados, conforme definido no artigo 193 da Lei nº 6.404/76 e no 
Estatuto Social da Companhia. Garantia para pagamento de dividendos e reserva 
de investimentos: Conforme determina o Estatuto Social da Companhia, nos artigos 
36 e 37, até 70% do lucro líquido remanescente, após destinação da reserva legal, 
deverá ser destinado, em partes iguais, as reservas de garantia para pagamento de 
dividendo e reserva de investimentos, até o limite do seu capital social. 
Base de cálculo do dividendo obrigatório: Dividendo obrigatório Controladora
Base de cálculo do dividendo obrigatório 2019
Lucro líquido do exercício 49.787
Realização da mais valia de ativos 1.910
Lucro líquido do exercício ajustado 51.697
Constituição da reserva legal (5%) 2.585
Base de cálculo do dividendo obrigatório 49.112
Dividendos obrigatórios (25%) 12.278
Total de dividendos propostos 12.278

Dividendo adicional proposto: Na Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2019 foi aprovado a título de dividendo adicional complementar, o montante de R$ 2.943, 
mediante a utilização da reserva de garantia para pagamento de dividendos, e pagos juntos com o dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2018 (R$ 4.437) 
em 20/05/2019. 26. Resultado por Segmento de Atividade: Conforme descrito na nota explicativa nº 1, a WLM, por meio de suas controladas localizadas em 
vários estados do Brasil, atua na comercialização de produtos agrupados em atividades dos segmentos automotivo e agropecuário, que oferecem diversos produtos 
e serviços, com diferentes tecnologias e estratégias de marketing. Para cada uma das unidades de negócios estratégicas, a Administração da Companhia analisa 
mensalmente os relatórios internos das Diretorias Executivas. Outras operações incluem aluguel de propriedades para investimento para partes relacionadas. Este 
segmento operacional não possui relevância que possa determinar a elaboração de reportes.

2019 2018

Descrição
Adminis-

tração
Segmento 

automotivo
Segmento 

agropecuário Total
Adminis-

tração
Segmento 

automotivo
Segmento 

agropecuário Total
Operações continuadas
Receita operacional bruta
Receita de bens 1.125.750 18.316 1.144.066 768.779 18.450 787.229
Receita de serviços 53.341 53.341 46.044 – 46.044
Total da receita operacional bruta 1.179.091 18.316 1.197.407 814.823 18.450 833.273
Deduções de receita bruta (121.254) (678) (121.932) (79.422) (1.555) (80.977)
Receita líquida de vendas e serviços 1.057.837 17.638 1.075.475  735.401 16.895 752.296
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (929.516) (16.426) (945.942) (644.761) (15.648) (660.409)
Lucro bruto 128.321 1.212 129.533 90.640 1.247 91.887
Despesas operacionais, líquidas de receitas (12.459) (70.181) (8.603) (91.243) (12.822) (63.190) (8.192) (84.204)
Resultado financeiro 1.190 (176) 1.569 2.583 3.349 1.749 (379) 4.719
Outras receitas/despesas 1.068 7.588 9.081 17.737 2.340 3.735 4.908 10.983
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CSLL (10.201) 65.552 3.259 58.610 (7.133) 32.934 (2.416) 23.385
Imposto de renda e contribuição social (352) (7.657) (766) (8.775) (1.116) (6.014) 5 (7.125)
Lucro (prejuízo) líquido do período (10.553) 57.895 2.493 49.835 (8.249) 26.920 (2.411) 16.260
Operações descontinuadas (58) (198)
Total (10.553) 57.895 2.493 49.777 (8.249) 26.920 (2.411) 16.062

2019 2018

Descrição
Segmento 

automotivo
Segmento 

agropecuário Total Administração
Segmento 

automotivo
Segmento 

agropecuário Total
Ativo total de segmentos reportáveis 312.834 209.510 522.344 291.960 196.526 488.486
Outros ativos 18.303 18.303
Ativos descontinuados 478 47
Total do Ativo Consolidado 312.834 209.510 522.822 18.303 291.960 196.526 506.836
A avaliação do desempenho da Companhia é medida principalmente pelo resultado do segmento automotivo, seu principal negócio. O desempenho é avaliado com 
base no lucro do segmento antes do imposto de renda e da contribuição social, como incluído nos relatórios internos analisados pela Administração.
27. Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Controladora
Descrição 2019
Receita de bens 663.441
Receita de serviços 24.928
Total da receita operacional bruta 688.369
Impostos faturados (71.963)
Total das deduções da receita Bruta (71.963)
Total 616.406

Consolidado
Descrição 2019 2018
Receita de bens 1.144.066 787.229
Receita de serviços 53.341 46.044
Total da receita operacional bruta 1.197.407 833.273
Impostos faturados (121.872) (80.488)
Devoluções (60) (489)
Total das deduções da receita Bruta (121.932) (80.977)
Total 1.075.475 752.296
28. Custo de Venda de Bens e/ou Serviços Controladora
Descrição 2019
Veiculos 450.839
Custo das peças vendidas e demais custos 94.285
 Mão de Obra 13.959
Custos das peças vendidas e demais custos 80.326
Total 545.124

Consolidado
Descrição 2019 2018
Veículos 734.469 467.906
Custo das peças vendidas e demais custos 195.047 176.855
 Mão de Obra 27.190 25.485
Custos das peças vendidas e demais custos 167.857 151.370
Pecuária 9.705 10.313
Soja 5.755 4.469
Café 966 866
Total 945.942 660.409
29. Despesas Gerais e Administrativas Controladora (*) Consolidado
Descrição 2019 2018 2019 2018
Honorários da Administração 1.131 1.050 1.131 1.050
Honorários do Conselho Fiscal 167 169 167 169
Salários e encargos 26.697 5.854 44.546 38.050
Serviços de terceiros 3.345 904 6.767 6.623
Manutenção predial e outros 1.647 45 3.660 3.341
Benefícios a empregados (**) 5.409 747 9.979 9.956
Aluguéis e arrendamentos 678 436 1.191 1.381
Condução, viagens e estadas 2.074 241 4.206 4.223
Impostos, taxas e contribuições 1.184 1.603 2.909 3.381
Comunicações 491 71 1.051 1.121
Frota própria 363 5 934 790
Frete de terceiros 329 838 1.031
Manutenção de máquinas e equipamentos 440 38 971 1.183
Despesas com seguros 256 151 392 371
Anúncios e publicações 234 235 311 392
Propaganda, promoção e representação 489 842 419
Manutenção de softwares 1.617 219 3.522 3.128
Depreciação e amortização 1.723 452 3.506 3.258
Créditos de liquidação duvidosa 483 483 420
Outros 1.525 300 3.837 3.929
Total 50.282 12.520 91.243 84.216
(*) Em 31/12/2019, o saldo na controladora decorre do processo de incorporação, 

conforme mencionado na nota 1. (**) Refere-se a Plano de Saúde, Vale Refeição, 
Vale Alimentação e Vale Transporte.
30. Resultado Financeiro

Controladora (*) Consolidado
Descrição 2019 2018 2019 2018
Receitas Financeiras
Aplicações financeiras 1.424 100 2.637 2.418
Atualização monetária 422 349 488 311
Juros recebidos 109 216 263
Atualização monetária sobre êxito processo
 judicial – 2.904 2.225 2.904
Outras receitas financeiras 59 1 112 1.005
Subtotal 2.014 3.354 5.678 6.901
Despesas Financeiras
Juros (351) (1) (2.278) (2.105)
Atualização monetária (193)  
Despesas bancárias (3) (4) (93) (72)
Outras despesas financeiras (530) (531) (5)
Subtotal (884) (5) (3.095) (2.182)
Total do Resultado Financeiro 1.130 3.349 2.583 4.719
(*) Em 31/12/2019, o saldo na controladora decorre do processo de incorporação, 
conforme mencionado na nota 1.
31. Reconciliação do Imposto de Renda e da Contribuição Social: O imposto 
de renda e a contribuição social foram calculados de acordo com as respectivas 
bases abaixo apresentadas:

Controladora Consolidado
Descrição 2019 2018 2019 2018
Lucro (Prejuízo) antes da Contribuição Social
 e do Imposto de Renda 51.117 17.390 58.610 23.385
Alíquota fiscal combinada da Contribuição
 Social e do Imposto de Renda 34% 34% 34% 34%
Encargos da Contribuição Social e do
 Imposto de Renda às alíquotas combinadas (17.380) (5.913) (19.927) (7.951)
Ajustes
Equivalência Patrimonial 8.787 8.235 (1) (4)
Juros sobre capital próprio (1.210) (4.338) – –
Valor justo dos ativos biológicos 2.769 1.690
Créditos ativados 7.351 7.351
(Créditos tributários não ativados) e outros 1.180 900 1.033 (860)
Tributos no resultado
Corrente (8.623) (1.116) (16.126) (7.129)
Diferido 7.351 7.351 4

(1.272) (1.116) (8.775) (7.125)
32. Lucro/Prejuízo Líquido por Ação: O cálculo do resultado básico por ação é 
feito através da divisão do lucro/prejuízo líquido do exercício atribuível aos deten-
tores de ações ordinárias nominativas e preferenciais nominativas da Companhia, 
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais disponíveis 
durante o exercício. Durante os dois últimos exercícios, não houve alteração no 
total em circulação das ações ordinárias e preferenciais da Companhia. Por isso, 
o cálculo do resultado básico por ação está apresentado considerando o total 
de ações da Companhia em circulação no final de cada exercício. No caso da 
WLM, o lucro/prejuízo diluído por ação é igual ao lucro/prejuízo básico por ação, 
pois a Companhia não possui instrumentos patrimoniais ou contratos capazes de 
resultar em emissão de ações. O quadro abaixo, apresentado em R$, demonstra 
o cálculo do lucro/(prejuízo) por ação com base no lucro (prejuízo) líquido apurado 
em 31/12/2019 e 2018:

Controladora e consolidado
2019 2018

Lucro básico por ação
Ordinárias 

Nominativas
Preferenciais 
Nominativas Total

Ordinárias 
Nominativas

Preferenciais 
Nominativas Total

Ações em circulação - Unidades 16.571.220 19.843.450 36.414.670 16.571.220 19.843.450 36.414.670
Total de ações em circulação - Unidades 16.571.220 19.843.450 36.414.670 16.571.220 19.843.450 36.414.670
Operações continuadas
Lucro (Prejuízo) líquido atribuível a cada classe de ações (R$) 22.682.906,80 27.161.978,83 49.844.885,63 7.405.785,50 8.868.166,28 16.273.951,78
Lucro (Prejuízo) líquido básico e diluído por ação ON e PN (R$) 1,30 1,43 0,42 0,47
Operações descontinuadas
Lucro (Prejuízo) líquido atribuível a cada classe de ações (R$) (26.529,28) (31.767,87) (58.297,15) (90.173,36) (107.979,42) (198.152,78)
Lucro (Prejuízo) líquido básico e diluído por ação ON e PN (R$) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)
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33. Compromissos: A Companhia, através de suas controladas Fartura e Itapura, 
tem contratos de venda para entrega futura de soja e café com alguns clientes, 
conforme demonstrado a seguir:

Produto
Data da 
entrega Volume

Con-
tratos

Preço 
Contra-

to (1)

Preço 
Mercado 
em 2019 

(2)

Perda 
unitária 

(1 - 2)

Perda 
total 

(1 - 2)
Safra 19/20
Soja março e abril 

de 2020
50.000 
sacas 3 71,16 80,25 (9,09) (455)

Café setembro de 
2020

1.200 
sacas 2 517,50 518,06 (0,56) (1)

(455)
34. Gerenciamento de Riscos e Instrumentos Financeiros: a) Gerenciamento 
de riscos: A geração de caixa da Companhia é originada, principalmente, pelo 
recebimento de juros sobre capital próprio e distribuição de lucros de suas con-
troladas que têm atividades operacionais voltadas ao segmento agropecuário e 
automotivo, este último com maior representatividade na receita consolidada. No 
segmento automotivo, a atuação é basicamente na revenda de caminhões, ônibus 
e peças da marca Scania e na prestação de serviços e de assistência técnica; 
enquanto que no segmento agropecuário, a atuação é na produção e comerciali-
zação de commodities agrícolas tais como soja, milho e café, além de cria, recria e 
engorda de gado bovino. Desta forma, o desempenho financeiro das controladas, 
e consequentemente da Companhia, está diretamente exposta a (i) atividade eco-
nômica do país, a qual determina uma maior ou menor demanda por caminhões, 
ônibus, peças e serviços correlatos, (ii) variações das taxas de juros internas no 
Brasil, onde menores taxas podem trazer maiores incentivos para financiamento e 
impactar na demanda por bens de consumo, (iii) condições climáticas que geram 
impacto direto na produtividade das atividades agrícolas e (iv) volatilidade do preço 
internacional da commodity e da taxa de câmbio (preço da commodity atrelada ao 
dólar, enquanto que a venda interna ocorre em reais). Os valores justos de caixa 
e equivalentes de caixa, de contas a receber de clientes e de contas a pagar a 
fornecedores são equivalentes aos seus valores contábeis pois são registrados a 
valores praticados no mercado no momento inicial e testados ao valor recuperável. 
Os valores justos de outros ativos e passivos de longo prazo não diferem significa-
tivamente de seus valores contábeis. Risco de preço: No que tange as atividades 
do segmento agropecuário, embora a receita represente uma parte pequena do 
faturamento da Companhia, existe um potencial risco de variação de preço nas 
commodities agrícolas influenciadas por condições de mercado, as quais muitas 
vezes independem da gestão direta da Administração. Na medida em que haja 
uma perspectiva de crescimento na atuação neste segmento, a Administração 
avaliará outras estratégias com vista a obter maior proteção contra a variação dos 
preços das commodities. Risco de crédito: A Companhia está sujeita ao risco 
de crédito, relacionado as contrapartes de suas aplicações e às contas a receber 
de clientes de suas controladas operacionais. A política financeira da Companhia 
mitiga seu risco associado as suas aplicações financeiras, alocando-as em fundos 
de investimentos geridos por instituições financeiras aprovadas pela Administração 
da Companhia. As operações de vendas das controladas que atuam no segmento 
agropecuário é concentrada em poucos clientes. Embora possa existir um risco por 
conta da concentração, parcela substancial das vendas é realizada para clientes 
altamente qualificados e com perfil de crédito de primeira linha. Por sua vez, no 
segmento automotivo, há uma grande diversificação de clientes. O risco de crédito 
é administrado por normas internas específicas de análise e aprovação do crédito 
de clientes, estabelecendo limites de exposição por cliente e garantias acessórias 
necessárias. Historicamente, a Companhia e suas controladas não registram perdas 
significativas nas contas a receber de clientes. O valor contábil dos ativos financeiros 
representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do crédito na data 
das demonstrações financeiras é a seguinte:

Controladora (*) Consolidado
Descrição 2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa 8.010 905 12.901 19.102
Aplicações financeiras 31.683 1.044 31.683 19.956
Contas a receber de clientes 36.507 – 36.588 54.965
Total 76.200 1.949 81.172 94.023
(*) Em 31/12/2019, o saldo na controladora decorre do processo de incorporação, 
conforme mencionado na nota 1.

Risco de liquidez: É o risco de a empresa encontrar dificuldades em cumprir as 
obrigações associadas com seus passivos financeiros. Um dos grandes objetivos 
da Administração é a preservação de caixa da Companhia. Em cada empresa 
controlada existe um monitoramento constante da previsão dos fluxos de caixa pre-
sentes e futuros de forma a assegurar a saúde financeira e atender às necessidades 
operacionais. Com relação a aplicação de seus recursos em ativos financeiros, o 
critério de liquidez é uma das regras observadas pela Administração. A Companhia 
acompanha o risco de escassez de recursos, administrando seu capital através de 
planejamento e monitoramento de seus recursos financeiros disponíveis, para o 
devido cumprimento de suas obrigações.

Produto
Valor 

contábil
Fluxo de caixa 

contratual
Até 1 

ano
de 1 a 

2 anos
de 2 a 

3 anos
de 3 a 

4 anos
de 4 a 

5 anos
Fornecedores 7.608 7.608 7.608 – – – –
Empréstimos e
 financiamentos 10.861 11.150 4.533 5.930 229 229 229
b) Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros da Companhia são 
saldos provenientes de transações comuns como as contas a receber, fornece-
dores, empréstimos e aplicações financeiras mantidas pela Companhia, todos a 
custo amortizado. Todos estão registrados pelos seus valores nominais acrescidos, 
quando aplicável, de encargos e taxas de juros contratuais, cuja apropriação das 
despesas e receitas é reconhecida ao resultado. c) Análise de sensibilidade:
De acordo com o CPC 40, a Companhia e suas controladas realizam análise de 
sensibilidade dos principais riscos aos quais os instrumentos financeiros estão 
expostos, como segue:

Descrição
Exposi-

ção 2019 Risco Impacto

Cenário 
I Prová-
vel (**)

Cenário 
II Possí-

vel

Cenário 
III Remo-

to
Consolidado
Aplicações
 Financeiras 31.683

Baixa do 
CDI (*) Resultado (1.762) (2.202) (2.642)

(*) As aplicações financeiras estão concentradas em fundos de investimento e 
CDB’s . Os fundos são classificados como renda fixa e referenciados DI, os quais 
investem preponderantemente em ativos pós-fixados ao CDI e apresentam liquidez 
diária para resgate. Outra pequena parcela corresponde a CDB’s com liquidez diária, 
que também são indexados a taxa CDI. (**) Considera o CDI de 17/03/2020, 5,56 
% ao ano, cotação das estimativas apresentadas pela recente pesquisa do Bacen.
Risco de juros: Embora a Companhia e suas controladas não mantenham expo-
sições a dívidas financeiras com juros pós fixados e/ou a instrumentos de hedge/
derivativos no mercado, a Administração entende que existe uma exposição ao 
risco de taxa de juros, principalmente pelo fato de que grande parte das compras 
de veículos ocorre na forma de financiamentos por parte dos clientes. Se taxas de 
juros ficam mais altas, o custo do financiamento encarece e, consequentemente, 
a demanda por aquisições de novos veículos tende a ser menor. A Companhia não 
possui risco de juros passivos, tendo em vista que os juros são pré-fixados. Risco 
de câmbio: Embora a Companhia não possua instrumentos financeiros com ex-
posição a moedas internacionais, eventuais alterações no câmbio podem afetar as 
condições no mercado que elas atuam, principalmente no que tange a formação dos 
custos de produtos para venda, podendo, assim, influenciar no desempenho ope-
racional e financeiro. 35. Cobertura de Seguros: A WLM e empresas controladas 
possuem seguros com coberturas básicas e adicionais para veículos, instalações, 
equipamentos, produtos e responsabilidade civil, cuja importância segurada em 
31/12/2019 totaliza, aproximadamente, R$ 157.346 (R$ 144.072 - 2018).

Consolidado

Ramo Tipo de cobertura
Valor 

segurado
Compreensivo 
empresarial
(Multirriscos)

Incêndio, queda de raio e explosão; danos 
elétricos - riscos comerciais; responsabili-
dade civil operações; responsabilidade civil 
empregador; roubo ou furto qualificado de 
bens; roubo ou furto de valores em trânsito; 
roubo ou furto de valores no interior do es-
tabelecimento; vendaval até fumaça; danos 
morais decorrentes de Responsabilidade Civil 
empregador; danos morais decorrentes de 
Responsabilidade Civil operações. R$ 70.860

Consolidado

Ramo Tipo de cobertura
Valor 

segurado
RC Administradores 
e Diretores (D&O)

Atos de gestão dos administradores e danos 
ambientais R$ 30.000

Garantia judicial Débitos de execução fiscal, ações cautelares, 
mandado de segurança, ações ordinários 
e etc. R$ 10.254

Garantia para cons-
trução. Fornecimen-
to ou prestação de 
serviços

Garantia de indenização pelos prejuízos de-
correntes de inadimplemento das obrigações 
assumidas pelo tomador no fornecimento de 
caminhões e prestações de serviços. R$ 4.085

Máquinas e benfei-
torias agrícolas

Roubo, furto qualificado total, eventos da na-
tureza tais como enchente, vendaval, granizo, 
terremoto, inundação, alagamento, operação 
em proximidade a água, translado entre os 
locais de guarda e operação quando trans-
portados por meio de transporte adequado e 
próprio do segurado. R$ 4.342

Automóvel/RCF/
APP

Incêndio, roubo, colisão, responsabilidade 
civil facultativa e acidentes pessoais de 
passageiros. R$ 37.805

R$ 157.346
36. Informações Adicionais aos Fluxos de Caixa: Em 2019, as movimentações 
patrimoniais que não afetaram os fluxos de caixa consolidado da Companhia, são 
como seguem:

Consolidado
Descrição 2019 2018
Prescrição de dividendos – 1.095
Aumento de capital social em controladas por mútuo 2.895 –
Total 2.895 1.095
Os dividendos prescritos são aqueles não reclamados pelo período de três 
anos enquanto que o aumento de capital por mútuo foi realizado na controlada 
Fartura mediante a utilização de saldo deste. 37. Eventos Subsequentes: Em 
fevereiro de 2020, a Companhia (“Parceira Outorgante”) celebrou contrato de 
parceria rural de área agricultável para fins de exploração agrícola (com base 
na Lei Federal nº 4.504/64 e Decreto nº 59.566/66 - Estatuto da Terra) com a 
SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA (“Parceira Outorgada”), cujo objeto é a Parceria 
Rural sobre área agricultável, com aptidão para exploração e cultivo de culturas 
anuais de grãos, sendo predominantemente soja, em área inicialmente estimada 
de 13.613 há (treze mil, seiscentos e treze mil hectares), preservando a integração 
lavoura-pecuária (“ILP”). O Prazo do contrato é de 15 anos, sujeito à condição 
suspensiva relacionada a documentação imobiliária e ambiental depois de reali-
zada “due diligence” pela Parceira Outorgada. A Companhia permanecerá com a 
atividade de pecuária nas áreas remanescente e está estudando os impactos em 
suas demonstrações financeiras. Em atendimento ao Ofício Circular SNC/SEP 
02/2020 que trata dos efeitos do Coronavírus (COVID-19) nas demonstrações 
financeiras, a Companhia vem informar as seguintes informações por segmentos 
de negócios: Segmento automotivo: espera encontrar um ambiente de mercado 
com maiores incertezas no curto e médio prazo no que tange, principalmente, a 
manutenção do crescimento da demanda por produtos e serviços neste segmento. 
O potencial agravamento da situação desta pandemia poderá impactar o cresci-
mento do país neste ano o que, aliado a uma consequente piora nas condições 
de concessão de linhas de crédito para aquisição de veículos, poderá resultar 
numa redução no volume de novos pedidos/vendas de veículos, peças e servi-
ços, além de dificultar o escoamento do atual estoque. Segmento agropecuário:
a Companhia entende que poderá haver impactos no curto prazo nos preços de 
algumas commodities pela potencial paralização de alguns players de mercado 
e maior dificuldade pontual no escoamento de produtos até o consumidor final. 
A Companhia mantém um monitoramento diligente da evolução dos efeitos do 
Coronavírus na sociedade e em seu mercado de atuação de forma a garantir a 
segurança da saúde de seus funcionários e parceiros, assim como monitorar 
eventuais impactos em sua operação.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSO-
LIDADAS: Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos 
S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da WLM Participações e Comércio 
de Máquinas e Veículos S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compre-
endem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 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 demons-
trações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos 
S.A. em 31 de dezembro de 2019, 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 (“International Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas 
pelo “International Accounting Standards Board - IASB”. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e às 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 - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais 
assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais 
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esse assunto foi tratado no contexto de nossa auditoria das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esse assunto. Reconhe-
cimento da receita do segmento automotivo: Conforme descrito na nota explicativa nº 27 às demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, a receita da Companhia decorre substancialmente da venda de veículos e serviços do setor 
automotivo, com abrangência nacional. Esse assunto foi considerado como significativo para a nossa auditoria em função 
do volume e da especificidade das transações, dos processos que suportam o montante de seu reconhecimento e dos 
respectivos controles internos. Nossos procedimentos de auditoria sobre o reconhecimento de receita incluíram, dentre 
outros: (a) avaliação do desenho e da implementação das atividades de controles internos da Companhia relacionados aos 
processos da Administração para mensurar e registrar o montante da receita; (b) testes das transações de venda, por 
amostragem, considerando suas especificidades e registro contábil; (c) confirmação do registro das receitas na competên-
cia contábil de 100% da população no último mês do exercício; (d) realização de testes de recebimento subsequente de 
faturas, por amostragem; e (e) avaliação se as divulgações efetuadas pela Administração estão apropriadas. Como base 
nos procedimentos de auditoria descritos anteriormente, concluímos que o processamento, o registro e o reconhecimento 
da receita realizados pela Companhia, assim como as respectivas divulgações, estão adequados no contexto das demons-
trações financeiras tomadas em conjunto. Ênfase: Reapresentação dos valores correspondentes ao exercício findo em 
31/12/2018: Conforme divulgado na nota explicativa nº 2.2 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, os 
valores correspondentes relativos as demonstrações do resultado e demonstrações do valor adicionado referentes ao 
exercício anterior findo em 31 de dezembro de 2018, apresentado para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo 
reapresentados como previsto nos pronunciamentos técnicos CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro e CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis. Nossa opinião não contém modificação 
relacionada a esse assunto. Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individuais e con-
solidadas do valor adicionado (“DVA”) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a respon-
sabilidade da Administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins da norma internacional 
IAS 34, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações finan-
ceiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as 
demais demonstrações financeiras e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão 
de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa 
opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, 
segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras in-
formações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas não abrange o Relatório da Administração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon-
sistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 

estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relató-
rio da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsabili-
dades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A Adminis-
tração 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 IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opera-
cional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e de 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 segu-
rança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, in-
dependentemente 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 enten-
dimento 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 
de 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 opera-
cional da Companhia e de suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a 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 suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signifi-
cativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela 
governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de inde-
pendência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comu-
nicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos 
na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos 
de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido 
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve 
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma pers-
pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 19 de março de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes Diego Wailer da Silva
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ Contador - CRC RS 074562/O-3

DECLARAÇÃO DA DIRETORIA: Para os fins do disposto no § 1º, incisos V e VI, 
do artigo 25, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, os Diretores 
da WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. abaixo assi-
nados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, após exame das 
Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019, bem como do relatório de revisão dos Auditores 
Independentes - Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, declaram 
que: (i) reviram, discutiram e aprovam as Demonstrações Financeiras individuais 
e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e, 
(ii) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos 
auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, 
datado de 19 de março de 2020, sobre as Demonstrações Financeiras, indivi-
duais e consolidadas, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
Rio de Janeiro, 19 de março de 2020. Eugenio Ricardo Araujo Costa - Diretor-
-Presidente. Alvaro Véras do Carmo - Diretor de Relações com Investidores. 
Leandro Cardoso Massa - Diretor.

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Os membros do Conselho de Administração da WLM Participações e Comércio de Máquinas e 
Veículos S.A. abaixo assinados, presentes em sua maioria, ausente justificadamente o Conselheiro Nelson Higino da Silva, no exercício de suas atribuições e 
responsabilidades legais, conforme previsto no artigo 142, V, da Lei das Sociedades por Ações, em reunião realizada nesta data, analisaram e opinaram favo-
ravelmente pela aprovação das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas da Companhia, que compreendem o relatório da administração, balanço 
patrimonial do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patri-
mônio líquido e dos fluxos de caixa, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis, acompanhadas do 
relatório dos Auditores Independentes - Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, datado de 19 de março de 2020, julgando-os em condições de sua 
aprovação por parte dos Senhores Acionistas. Rio de Janeiro, 19 de março de 2020. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Conselheiro 
Presidente. Felipe Lemos de Moraes - Conselheiro Vice-Presidente. Luis Octavio Carvalho da Motta Veiga - Conselheiro. Celso Hiroo Ienaga - Conselheiro. 
Fernando Magalhães Portella - Conselheiro.

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Os membros do Conselho Fiscal da WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. abaixo assinados, no 
exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, conforme previsto no artigo 163, II, III e VIII,  da Lei das Sociedades por Ações, em reunião do Conselho 
Fiscal desta data, analisaram e opinaram favoravelmente pela aprovação das Demonstrações Financeiras tomadas em seu conjunto, com respectivas Notas Ex-
plicativas, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes - Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, referente ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, datado de 19 de março de 2020. Rio de Janeiro, 19 de março de 2020. Jorge Eduardo Gouvêa Vieira - Conselheiro 
Fiscal Efetivo. Vitor Rogério da Costa - Conselheiro Fiscal Efetivo. Massao Fábio Oya - Conselheiro Fiscal Efetivo.

Parlamento Europeu defende emissão de recovery bonds
O Parlamento Europeu 

(PE) defendeu nesta sexta-
feira a emissão de reco-
very bonds --obrigações 
de recuperação garantidas 
pelo orçamento da União 
Europeia (UE)--, sem im-
plicar a mutualização da 
dívida existente, mas cen-
trada em investimentos 
futuros, para recuperação 
econômica dos países pós 
pandemia.

O parlamento se pauta 

em uma resolução aprovada 
em plenário, com 395 votos 
a favor, 171 contra e 128 
abstenções, através da qual 
os eurodeputados apelam à 
“adoção de um pacote de re-
cuperação em grande escala” 
para apoiar a economia euro-
peia após a crise gerada pela 
covid-19, o que deve, a seu 
ver, incluir “obrigações de 
recuperação garantidas pelo 
orçamento da UE”.

Conforme a agência 

Lusa, na resolução apro-
vada esta sexta-feira, a 
assembleia europeia su-
blinha, porém, que este 
pacote “não deve implicar 
a mutualização da dívida 
existente e deve ser orien-
tado para investimentos 
futuros”.

No entendimento dos eu-
rodeputados, o pós pande-
mia deverá ser financiado, 
além dos recovery bonds,
por um aumento do pla-

fond do quadro financeiro 
plurianual 2021-2027, bem 
como por fundos e por ins-
trumentos financeiros co-
munitários existentes.

No documento aprova-
do no segundo dia da ses-
são plenária, que, também 
devido à pandemia, tem 
sido realizada à distância a 
partir de Bruxelas, os eu-
rodeputados apelam ainda 
à criação de um fundo de 
solidariedade da UE para o 

novo coronavírus, um pa-
cote de pelo menos 50 bi-
lhões de euros para apoiar 
as despesas no setor da 
saúde, e ao lançamento de 
um sistema europeu per-
manente de resseguro de 
desemprego.

Defendida por muitos, so-
bretudo no sul da Europa, a 
ideia de emissão de títulos de 
dívida conjunta – eurobonds, 
chamados atualmente de co-
ronabonds por visarem a cri-

se provocada pela pandemia 
– continua a conhecer forte 
resistência por parte dos paí-
ses que sempre se opuseram à 
mutualização da dívida, como 
a Holanda  por exemplo.

Mundialmente, a pande-
mia de covid-19 já provo-
cou mais de 145 mil mor-
tos e infectou mais de 2,1 
milhões de pessoas em 193 
países e territórios. Mais 
de 465 mil doentes foram 
considerados curados.
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FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. CNPJ Nº 05.427.471/0001-02

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Demonstrações 
do Resultado Abrangente, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e as Demonstrações do Fluxo de Caixa, acompanhadas das Notas Explicativas 
e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras. Outrossim, esta diretoria fica à disposição dos senhores acionistas, para 
quaisquer outros esclarecimentos adicionais. Rio de Janeiro, 25 de março de 2020. A Diretoria.

Demonstrações do Fluxo de Caixa em 31/12/2019 e de 2018 (Em reais)
Fluxo de Caixa Proveniente das Operações: 2019 2018
Atividade operacional
 Prejuízo líquido do exercício (1.812.295) (3.494.984)
 Depreciação e amortização 2.022.750 1.750.175
 Ativo imobilizado baixado (Nota 8) 256.423 537.455
 Ajuste líquido ao valor justo dos ativos 
 biológicos (Nota 7) (1.522.962) (738.262)
 Juros e atualizações monetárias 553.212 209.215
 Variações nos ativos:
 Contas a receber de clientes (71.405) 653.397
 Impostos a recuperar (41.185) 413.609
 Estoques (570.813) (1.805.165)
 Ativos biológicos (3.182.364) (835.332)
 Outros (117.064) (116.096)
 Variações nos passivos:
 Contas a pagar (165.609) (39.887)
 Salários e encargos sociais (137.003) (36.517)
 Impostos, taxas e contribuições a recolher (947) (563.637)
 Outros (151.115) (457.022)
 Caixa líquido utilizado nas atividades 
 operacionais (4.940.377) (4.523.051)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:
 Adições no imobilizado (5.208.073) (3.168.151)
Caixa líquido utilizado nas atividades de

  investimento (5.208.073) (3.168.151)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
Empréstimos:
 Obtidos 8.746.036 5.876.607
 Pagamento do principal (5.955.482) –
 Pagamento dos juros (463.239) –
 Redução (aumento) de débitos com empresas ligadas (123.955) 2.852.072
 Adiantamento para futuro aumento de capital (Nota 13) 7.395.000 39
Caixa líquido gerado nas atividades de
    financiamento 9.598.360 8.728.718
(Redução) Aumento no Caixa e Equivalentes
 de Caixa (550.090) 1.037.516
Demonstração da Variação do Caixa e 
 Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.194.030 156.514
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 643.940 1.194.030
(Redução) Aumento no Caixa e Equivalentes
 de Caixa (550.090) 1.037.516

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e de 2018 (Em reais)
ATIVO 2019 2018
Circulante 14.962.967 12.333.510
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 643.940 1.194.030 
Contas a receber de clientes (Nota 5) 80.584 9.179 
Estoques (Nota 6) 7.202.057 6.631.244 
Ativos biológicos (Nota 7) 6.654.941 4.261.341 
Impostos a recuperar e créditos tributários 90.339 48.123 
Outros ativos circulantes 291.106 189.593 
Não Circulante 79.206.134 73.965.465
Outros ativos não circulantes 3.132 3.089 
Ativos biológicos (Nota 7) 6.688.970 4.377.244 
Imobilizado (Nota 8) 72.512.678 69.583.778 
Intangível 1.354 1.354 
Total do Ativo 94.169.101 86.298.975
PASSIVO 2019 2018
Circulante 4.054.020 10.153.325
Contas a pagar 356.426 522.035 
Empréstimos e financiamentos (Nota 9) 3.124.307 6.031.622 
Salários e encargos sociais 171.811 308.814 
Impostos e contribuições a recolher 10.463 11.410 
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 10) – 2.852.072 
Outras obrigações (Nota 11) 391.013 427.372 
Não Circulante 18.589.189 13.280.013
Provisão para imposto de renda e contribuição 
 social diferidos (Nota 12) 12.983.264 13.165.258 
Empréstimos e financiamentos (Nota 9) 5.605.925 –   
Outras obrigações (Nota 11) – 114.755 
Patrimônio Líquido (Nota 13) 71.525.892 62.865.637
Capital social 49.195.791 46.300.234 
Reservas de reavaliação 29.948.586 30.500.150 
Ajustes de avaliação patrimonial 11.619.679 11.650.804 
Prejuízos acumulados (26.633.164)(25.585.551)
Subtotal do Patrimônio líquido 64.130.892 62.865.637 
Adiantamento para futuro aumento de capital 7.395.000 –   
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 94.169.101 86.298.975

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Resultado Abrangente em 31/12/2019 e de 2018 (Em reais)
2019 2018

Prejuízo líquido do exercício (1.812.295) (3.494.984)
Total de resultados abrangentes para o exercício (1.812.295) (3.494.984)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Resultado em 31/12/2019 e de 2018 (Em reais)

Operações continuadas 2019
2018 (Rea-

presentado)
Receita líquida (Nota 14) 6.176.535 7.542.226 
Ajuste líquido ao valor justo de ativos 
 biológicos (Nota 7) 1.522.962 738.262 
Custo das vendas (Nota 15) (5.941.918) (7.122.061)
Lucro bruto 1.757.579 1.158.427 
Despesas gerais e administrativas (Nota 16) (2.461.661) (3.713.544)
Despesa com depreciação e amortização (585.229) (640.455)
Outras receitas operacionais, líquidas de outras 
 despesas (Nota 17) 7.947 (105.579)

(3.038.944) (4.459.578)
Prejuízo operacional (1.281.365) (3.301.151)
Resultado financeiro (Nota 18)
Receitas financeiras 100.214 74.330 
Despesas financeiras (631.144) (273.153)

(530.930) (198.823)
Prejuízo antes dos impostos (1.812.295) (3.499.974)
Imposto de renda e contribuição social
 Corrente
 Diferido (Nota 19) – 4.990 
Prejuízo Líquido do Exercício (1.812.295) (3.494.984)
Prejuízo líquido básico e diluído por ação
 ON e PN (R$):
Ordinária nominativa (0,84) (1,84)
Preferencial nominativa (0,84) (1,84)
Média ponderada das ações ao longo do exercício
Ordinária nominativa 1.591.991 1.340.276
Preferencial nominativa 562.212 562.212

2.154.203 1.902.488
Prejuízo por ação básico e diluído (R$) (0,84) (1,84)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e de 2018 (Em reais)
Capital
Social

Reservas de 
reavaliação

Ajuste de avalia-
ção patrimonial

Prejuízos
acumulados

Patrimônio
líquido SubTotal

Adiantamento para fu-
turo aumento de capital

Patrimônio
líquido Total

Saldos em 31/12/2017 (Nota 13) 45.207.309 31.276.629 11.681.929 (23.150.416) 65.015.451 1.092.886 66.108.337
Aumento de Capital 1.092.925 – – – 1.092.925 (1.092.886) 39
Realização da mais valia de ativos – (1.012.689) (47.160) 1.059.849 – – –
Realização de tributos diferidos – 236.210 16.035 – 252.245 – 252.245
Prejuízo líquido do exercício – – – (3.494.984) (3.494.984) – (3.494.984)
Saldos em 31/12/2018 46.300.234 30.500.150 11.650.804 (25.585.551) 62.865.637 – 62.865.637
Aumento de capital mediante a 
 capitalização de mútuo 2.895.557 – – – 2.895.557 – 2.895.557
Adiantamento para Futuro aumento 
de capital – – – – – 7.395.000 7.395.000
Realização da mais valia de ativos – (717.523) (47.159) 764.682 – – –
Realização de tributos diferidos – 243.958 16.034 – 259.992 – 259.992
Ajuste de provisão de tributos di-
feridos – (77.999) – – (77.999) – (77.999)
Prejuízo líquido do exercício – – – (1.812.295) (1.812.295) – (1.812.295)
Saldos em 31/12/2019 49.195.791 29.948.586 11.619.679 (26.633.164) 64.130.892 7.395.000 71.525.892

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e de 2018
1. Informações Gerais: A Fartura Agropecuária S.A., é uma Sociedade Anô-
nima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Praia 
do Flamengo nº 200, 19º andar (Parte), registrada na BM&F Bovespa - Bolsa de 
Mercadorias e Futuros (B3), tendo como filial a Fazenda São João, localizada no 
Município de Santana do Araguaia - PA, onde explora a atividade pecuária de 
bovinocultura de corte, cultivo e comercialização de grãos, simultaneamente com 
as práticas de conservação da fauna e da flora. Está identificada nas presentes 
notas explicativas pela sua denominação social “Fartura” ou por “Companhia”.
Embora a Companhia venha apresentando recorrentes prejuízos contábeis, as 
operações não apresentam indícios de descontinuidade devido a controladora 
WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. realizar envios 
de mútuos que são posteriormente substituídos por aumento de capital, além 
de aporte de capital. Além disso, no ano de 2019, a Fartura obteve recursos 
no mercado para o financiamento do custeio agrícola e pecuário. Ao longo de 
2019 a Companhia investiu e adotou diversas medidas visando ganho de pro-
dutividade e de escala para a safra 2019/2020. Além disso, a Fartura ampliou 
a área de plantio para 2.020 hectares com foco no preparo do solo, transfor-
mou 70 hectares de pastagens em área de agricultura e reformou outros 250 
hectares de áreas antigas que vinham apresentando uma produtividade abaixo 
dos padrões da Companhia, principal fator para a obtenção de resultados de 
excelência na agricultura e que compreende a limpeza, gradeação e correção 
de PH do solo. Soma-se a isso processos subsequentes de preparo do solo, 
como controle de pragas e adubação, o que permite a atuação pontual caso 
seja necessário. Desta forma, em 31/12/2019, avaliamos a capacidade da 
Companhia em continuar operando normalmente e estamos certos de que suas 
operações têm capacidade de geração de recursos para dar continuidade aos 
negócios no futuro. Não temos conhecimento de nenhuma incerteza material 
que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade da Companhia em 
continuar operando. 2. Base de Apresentação das Demonstrações Finan-
ceiras e Principais Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram 
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo e/ou apresentadas em suas respectivas notas 
explicativas. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 
apresentados e refletem a gestão da Companhia, salvo manifestação em contrá-
rio. A Administração da Companhia afirma que todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações financeiras e somente elas, estão evidenciadas, 
e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. 2.1. Critérios gerais 
de elaboração e divulgação: As demonstrações financeiras foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor além de ativos mensurados 
ao valor justo (ativos biológicos). Ativos e passivos são classificados conforme 
seu grau de liquidez e exigibilidade. Os mesmos são classificados como circu-
lantes quando for provável que sua realização ou liquidação ocorra até o final do 
exercício seguinte. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. A 
única exceção a este procedimento está relacionada aos saldos de imposto de 
renda e contribuição social diferidos, ativos e passivos que estão classificados 
integralmente no longo prazo. A emissão das demonstrações financeiras foi 
autorizada pela diretoria em 25/03/2020. 2.2. Reapresentação do exercício 
anterior: A Administração analisou a essência da classificação do ajuste de 
valor justo dos ativos biológicos que vinha sendo classificado na demonstração 
do resultado do exercício (“DRE”) abaixo do lucro bruto e foi reclassificado 
para uma linha da DRE acima do lucro bruto para manter consistência com as 
práticas adotadas no mercado pelas empresas que também possuem ativos 
biológicos, e julgou necessária a reapresentação dos valores correspondentes 
da DRE referente ao exercício findo em 31/12/2018, apresentado para fins de 
comparação, de acordo com os pronunciamentos técnicos CPC 23 - Políticas 
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26 (R1) - Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis, de modo a considerar as seguintes 
reclassificações:

2018

Demonstração do Resultado Divulgado
Reclassifi-

cação
Reapre-
sentado

Receita Líquida 7.542.226 –  7.542.226 
Ajuste líquido ao valor justo dos 
 ativos biológicos –  738.262 738.262 
Custo das Vendas (7.122.061) –  (7.122.061)
Lucro Bruto 420.165 738.262 1.158.427 
Despesas gerais e administrativas (3.713.544) –  (3.713.544)
Despesa com depreciação e 
 amortização (640.455) –  (640.455)
Ajuste líquido ao valor justo dos 
 ativos biológicos 738.262 (738.262) –   
Outras despesas operacionais, 
 líquidas de outras receitas (105.579) –  (105.579)
Prejuízo Operacional (3.301.151) –  (3.301.151)
Adicionalmente, para fins de demonstração do fluxo de caixa, a Companhia 
reclassificou o valor de R$ 1.109.720 que vinha sendo classificado na linha 
de Estoques e foi reclassificado para linha de depreciação e amortização para 
manter consistência com a informação divulgada em nota explicativa de imo-
bilizado. Reclassificou ainda o montante de R$ 644.061 dos estoques para o 
grupo de Imobilizado, referente a materiais de consumo a serem aplicados no 
imobilizado. 2.3. Sumário das principais práticas contábeis adotadas: As 
principais práticas contábeis adotadas pela Companhia são: a) Moeda fun-
cional: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, sendo esta 
a moeda funcional e de apresentação da Companhia. b) Ativos financeiros:
A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob 
as seguintes categorias: mensurados ao valor justo reconhecido no resultado, 
custo amortizado e valor justo através de outros resultados abrangentes 
(quando aplicável). A Companhia não possui instrumentos financeiros com-
plexos e todos são classificados como custo amortizado. Caixa e equivalentes 
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e 
investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento original de 
90 dias ou menos e com baixo risco de variação no valor de mercado, sendo 
demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber de 
clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal e 
deduzidas, quando aplicável, das perdas estimadas para créditos de liquida-
ção duvidosa, com base em análise individual dos valores a receber e em 
montante considerado pela Administração necessário e suficiente para cobrir 
prováveis perdas na realização desses créditos, os quais podem ser modifi-
cados em função da recuperação de créditos junto a clientes devedores ou 
mudança na situação financeira de clientes. O ajuste a valor presente do 
saldo de contas a receber de clientes não é relevante, devido ao curto prazo 
de sua realização. Avaliação da recuperabilidade de ativos financeiros: Ativos 
financeiros são avaliados a cada data de balanço para identificação da recu-
perabilidade de ativos (impairment). Estes ativos financeiros são considerados 
ativos não recuperáveis quando existem evidências de que um ou mais even-
tos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que 
tenham impactado negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do inves-
timento. Os critérios utilizados para determinar se há evidência objetiva de 
uma perda por impairment incluem, entre outros fatores: (i) dificuldade finan-
ceira relevante do emissor ou devedor; e (ii) condições econômicas nacionais 
ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na 
carteira. c) Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo médio das 
compras ou produção, sendo ajustados ao valor realizável líquido, quando 
inferior ao custo médio. Para o ativo biológico Soja, a Companhia mensura a 
custo de produção e quando o ativo está no “ponto de colheita” é realizado a 
mensuração a valor justo. Após colhido, o grão é tratado como estoque e é 
avaliado a valor realizável líquido. d) Ativos biológicos: Os ativos biológicos 
correspondem, principalmente, a rebanho bovino (gado de corte) e touros, 
tourinhos e vacas de leite, apresentados nos ativos circulante e não circulan-
te, respectivamente. Os ativos biológicos estão mensurados pelo valor justo, 
deduzidos das despesas de venda. As premissas significativas na determina-
ção do valor justo dos ativos biológicos estão demonstradas na nota explica-
tiva 7. A avaliação dos ativos biológicos é feita mensalmente pela Companhia, 
sendo o ganho ou perda na variação do valor justo dos ativos biológicos re-
conhecidos no resultado do período em que ocorrem em linha específica da 
demonstração do resultado, denominada “ajuste líquido ao valor justo dos 
ativos biológicos”. O aumento ou diminuição no valor justo é determinado pela 
diferença entre os valores justos dos ativos biológicos no início e final do 
período avaliado. e) Operações com partes relacionadas (passivo circu-
lante): As transações comerciais e financeiras realizadas com controladora 
referem-se a mútuos e arrendamentos, atualizados pela variação da taxa 
SELIC, em sua maior parte. f) Imobilizado: O ativo imobilizado é demonstra-
do ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada 

e prováveis perdas para redução do valor recuperável (impairment). A Com-
panhia utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação 
da vida útil estimada de cada ativo, estimada com base na expectativa de 
geração de benefícios econômicos futuros, exceto para terras, as quais não 
são depreciadas. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada 
anualmente e ajustada, se necessário, podendo variar com base na atualiza-
ção tecnológica de cada unidade. As vidas úteis dos ativos da Companhia são 
demonstradas na nota explicativa 8. Conforme divulgado na nota explicativa 
13, a Companhia optou pela manutenção dos saldos de reavaliação, consti-
tuídos anteriormente à edição da Lei nº 11.638/07. Adicionalmente, adotou o 
custo atribuído quando da adoção inicial dos CPCs em 2010. g) Intangível:
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e 
prováveis perdas para redução ao valor recuperável (impairment), sendo a 
amortização calculada pelo método linear, considerando-se o prazo de vida 
útil. h) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): O ativo 
imobilizado, outros ativos não circulantes e os ativos circulantes relevantes 
são revisados anualmente com o objetivo de verificar a existência de indício 
de perdas não recuperáveis. A Administração efetuou a análise de seus ativos 
conforme CPC 01 (R1), aprovado pela Deliberação CVM nº 527/2007, e 
constatou que os mesmos são realizáveis. Para fins de avaliação do valor 
recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais 
existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras 
de Caixa - UGCs). i) Ativos e passivos não circulantes: Compreendem os 
bens e direitos realizáveis e deveres e obrigações vencíveis após doze meses 
subsequentes à data base das referidas demonstrações financeiras, acresci-
dos dos correspondentes encargos e variações monetárias, incorridos, se 
aplicável, até a data do balanço. j) Contas a pagar: As contas a pagar de 
fornecedores são reconhecidas pelo valor nominal e subsequentemente 
acrescido, quando aplicável, das variações monetárias e correspondentes 
encargos incorridos até as datas dos balanços. k) Apuração do resultado e 
reconhecimento de receita: O resultado é apurado em conformidade com o 
regime contábil de competência.  A receita de vendas é apresentada líquida 
dos impostos incidentes, descontos e abatimentos concedidos, sendo reco-
nhecida na extensão em que satisfaz uma obrigação de desempenho, quan-
do da transferência do controle dos produtos e quando possa ser medida de 
forma confiável, com base no valor justo da contraprestação recebida, excluin-
do descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. As receitas 
financeiras representam juros e variações monetárias decorrentes de aplica-
ções financeiras e de partes relacionadas de transações que geram ativos e 
passivos monetários e outras operações financeiras. São reconhecidas pelo 
regime de competência quando ganhas ou incorridas pela Companhia. l) Im-
posto de renda e contribuição social corrente e diferido: A Companhia 
calcula o imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), corrente e 
diferido com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre 
o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% para 
contribuição social, sobre o lucro. Os saldos são reconhecidos no resultado 
da Companhia pelo regime de competência. Os valores de imposto de renda 
e contribuição social diferidos são registrados nos balanços pelos montantes 
líquidos no ativo ou no passivo não circulante. m) Novas normas, interpre-
tações e alterações: Aplicáveis às demonstrações financeiras a partir de 
01/01/2019: CPC 06 (R2) - Arrendamentos: O CPC 06 (R2) estabelece os 
princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação 
de operações de arrendamento mercantil e exige que os arrendatários conta-
bilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo de balanço patri-
monial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros nos moldes do 
CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de reconhecimento para os arren-
datários - arrendamentos de ativos de “baixo valor”, e arrendamentos de 
curto prazo, ou seja, arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos. Na 
data de início de um arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para 
efetuar os pagamentos (um passivo de arrendamento) e um ativo represen-
tando o direito de usar o ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um 
ativo de direito de uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente 
as despesas com juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de 
depreciação do ativo de direito de uso. Os arrendatários também devem rea-
valiar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos, por 
exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos fluxos 
de pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um 
índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos. Em geral, o arrenda-
tário deve reconhecer o valor de remensuração do passivo de arrendamento 
como um ajuste ao ativo de direito de uso. Dentre as formas de adoção pre-
vistas na norma a Companhia optou pela adoção do método retrospectivo 
modificado, portanto, em consonância com os requerimentos do CPC 06 (R2), 
não reapresentou informações e saldos em base comparativa. Visto a adoção 
pelo método retrospectivo modificado, a Companhia optou por adotar os se-
guintes expedientes práticos e isenções de transição da norma. • arrenda-
mentos com prazo de 12 meses ou menos; e • arrendamentos onde o ativo 
subjacente possui um valor baixo quando novo (ex: computadores ou peque-
nos itens de mobiliário de escritório). A Companhia realizou análise de seus 
contratos e não identificou características de componente de arrendamento. 
ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro: A in-
terpretação técnica trata da contabilização dos tributos sobre o lucro quando 
existir incerteza sobre a aceitabilidade de certo tratamento tributário. Se a 
entidade concluir que não é provável que a autoridade fiscal aceite o trata-
mento fiscal incerto, a entidade deve refletir o efeito da incerteza na determi-
nação do lucro tributável. A Companhia analisou e concluiu que os tratamen-
tos fiscais tomados são de provável aceitação perante as autoridades fiscais. 
Consequentemente, a interpretação não teve impacto nas demonstrações 
financeiras. 3. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Signifi-
cativas: As demonstrações financeiras requerem o uso de certas estimativas 
contábeis, tais como: seleção de vidas úteis dos bens do imobilizado; provisões 
para créditos de liquidação duvidosa; perdas nos estoques; avaliação do 
valor justo dos ativos biológicos. Os resultados reais dos saldos constituídos 
com a utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis, quando 
de sua efetiva realização, podem ser divergentes. A preparação das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
requer que a Administração se baseie em estimativas para registro de certas 
transações e informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. 
Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva 
realização em exercícios subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As 
revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício 
em que as estimativas são revisadas e nos exercícios futuros afetados. As 
principais estimativas aplicadas estão descritas nas notas explicativas, sendo 
elas: a) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - nota 5. b) Estoques 
- nota 6. c) Ativos biológicos - nota 7. d) Imobilizado - nota 8. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa:

2019 2018
Caixa e bancos 18.522 6.755
Moeda Nacional
CDBs (CDI 99% a 102,0%) 9.172 1.187.275
Fundos de Investimentos 616.246 –
Total de caixa e equivalentes de caixa 643.940 1.194.030
Os equivalentes de caixa em moeda nacional possuem liquidez imediata, sem 
perda dos juros transcorridos quando dos resgates. A exposição da WLM a 

riscos de taxas de juros para ativos e passivos financeiros são divulgadas na 
nota explicativa 21. 5. Contas a Receber de Clientes: 

2019 2018
Contas a receber 164.730 93.324
(-) Perda estimada para créditos de liquidação
 duvidosa (84.145) (84.145)
Total 80.585 9.179

2019 2018
A vencer 8.677 9.142
Vencidos:
Até 30 dias 71.871 -
De 91 a 180 dias 37 37
Mais de 180 dias 84.145 84.145
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (84.145) (84.145)

80.585 9.179
A Companhia realiza análise qualitativa dos principais clientes e quantitativa da 
carteira de títulos a receber para determinar se há necessidade de reconheci-
mento de perdas futuras em seus créditos a receber. Neste exercício não houve 
necessidade de a Companhia realizar adições na conta de crédito de liquidação 
duvidosa de títulos vencidos. Uso de estimativas: a provisão para créditos de 
liquidação duvidosa foi constituída em bases consideradas suficientes para fazer 
face às eventuais perdas futuras na realização dos créditos do Contas a receber 
de clientes e se baseia em títulos que estão vencidos há mais de 180 dias e na 
expectativa de perdas esperadas calculadas com base em custo histórico da 
Companhia. 6. Estoques:
Descrição 2019 2018
Soja 30.273 630.789
Material de consumo 3.348.726 2.794.886
Estoque em formação 3.624.084 2.874.750
Mercadoria em poder de terceiros 198.974 330.819
Total 7.202.057 6.631.244
O estoque de soja refere-se a produtos agrícolas mensurados ao valor justo, 
menos a despesa de venda, no momento da colheita, de acordo com o pronun-
ciamento técnico CPC 16 (R1) - Estoques. Uso de estimativa: a Companhia 
realiza análise do valor realizável dos seus estoques através da comparação 
de seus saldos contábeis e valor de mercado. Quando este é inferior ao valor 
contábil, a Companhia constitui provisão para ajuste realizável reconhecido no 
resultado no período em que ocorrer.
7. Ativos Biológicos:

2019 2018

Circulante
Quanti-

dade Valor
Quanti-

dade Valor
Consumíveis Maduros
Demonstrados pelo valor justo:
Bezerras  e bezerros
 (8 a 12 meses) 2.031 2.465.683 – –
Novilhas e novilhos – – 616 617.423
Subtotal 2.031 2.465.683 616 617.423
Consumíveis Imaturos
Demonstrados pelo custo 
 de produção:
Rebanho em formação – 2.672.288 – 2.548.916
Bezerras e bezerros (0 a 7 meses) 1.268 1.516.970 842 1.095.002
Subtotal 1.268 4.189.258 842 3.643.918
Total do circulante 3.299 6.654.941 1.458 4.261.341

2019 2018

Não circulante
Quanti-

dade Valor
Quanti-

dade Valor
Consumíveis Maduros
Touros e tourinhos 40 115.310 54 119.745
Vacas 3.129 6.539.590 2.625 4.220.186
Rebanho bovino 3.169 6.654.900 2.679 4.339.931
Rebanho equino 102 34.070 112 37.313
Total do não circulante 3.271 6.688.970 2.791 4.377.244
Total dos ativos biológicos 6.570 13.343.911 4.249 11.032.185
O saldo dos ativos biológicos da Companhia está avaliado pelo valor justo 
considerando o custo de produção e o diferencial do valor de mercado, líquido 
dos custos necessários para colocação em condição de uso ou venda. Os 
ativos avaliados pelo custo de produção referem-se ao rebanho em formação 
e aos bezerros e bezerras de 0 a 7 meses, mantidos ao pé até a desmama. É 
considerado rebanho em formação os custos alocados às matrizes no período 
de gestação. Com relação ao custo de produção do rebanho, a Companhia 
entende que os estoques estão, substancialmente, próximos ao valor justo.
Circulante
Saldo apresentado em 31/12/2018 4.261.341
Transferência do não circulante (526.421)
Apropriação de custos 3.367.618
Diminuição devido a vendas (187.185)
Aumento líquido (redução) devido aos nascimentos/(mortes) (57.730)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda (349.022)
Outras (saídas) /ajustes 146.340
Saldo apresentado em 31/12/2019 6.654.941
Não Circulante
Saldo apresentado em 31/12/2018 4.377.244
Transferência para o circulante 526.421
Entrada por compra 6.923
Redução devido a mortes (89.271)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 1.871.984
Depreciação (4.331)
Saldo apresentado em 31/12/2019 6.688.970
Em 31/12/2019, os animais de fazenda mantidos para venda eram compostos 
de 2.031 (2.046 em 31/12/2018) cabeças de gado e estão classificados no 
ativo circulante.
Contrato Agrário de Parceria Pecuária

2019 2018

Circulante
Quanti-

dade Valor
Quanti-

dade Valor
Vacas 700 980 748 1.047
Total 700 980 748 1.047
Em 28/09/2018, a Fartura Agropecuária S.A. celebrou o contrato de parceria 
pecuária com o objetivo de aumentar seu rebanho bovino. A Companhia ficou 
responsável pelo manejo e criação dos animais em sua propriedade, dividindo 
com o parceiro todos os gastos incorridos na formação dos animais e os bezerros 
e bezerras nascidas. Uso de estimativas: premissas para o reconhecimento 
do valor justo dos ativos biológicos:  Com base no CPC 29 (IAS 41) - Ativo 
Biológico, a Companhia reconhece seus ativos biológicos a valor justo menos 
despesa de venda, seguindo as premissas em sua apuração: (i) A Compa-
nhia determinou que a abordagem de mercado é a técnica de avaliação mais 
apropriada para o cálculo do valor justo para os ativos biológicos consumíveis 
maduros e a abordagem de custo para os imaturos, conforme CPC 46. (ii) Es-
pecificamente quanto a divulgação, a Companhia aplica os requerimentos de 
hierarquização previstos no CPC 46, utilizado a hierarquia no nível 1. (iii) O 
valor de mercado do rebanho bovino é obtido através de pesquisa de preços 
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em mercados específicos de cada área e são considerados dados como idade, 
raça e qualidades genéticas similares, divulgados por empresas especializadas, 
além dos preços praticados pela Companhia em vendas para terceiros. (iv) A 
apuração da exaustão dos ativos biológicos é realizada com base no valor jus-
to no período. Os eventuais ajustes ocorridos da nova avaliação a valor justo 
deverão ser lançados contra a conta “Ajuste líquido ao valor justo de ativos 
biológicos”. (v) A Companhia definiu por efetuar a avaliação do valor justo de 

seus ativos biológicos mensalmente, sob o entendimento de que este intervalo 
é aceitável para que não tenha defasagem do saldo de valor justo dos ativos 
biológicos registrado em suas demonstrações financeiras. Em 31/12/2019 
e 2018, a Companhia não possuía quaisquer tipos de ativos biológicos com 
titularidade restrita ou dados como garantia de exigibilidade, bem como não 
existiam quaisquer outros riscos (financeiros e compromissos) que impactassem 
os ativos biológicos da Companhia.

8. Imobilizado
Descrição Taxa anual de depreciação Saldo em 2018 Adições Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2019
 Terrenos 52.678.049 44.303 – – – 52.722.352
 Edificações e instalações 4.710.176 9.700 – 228.246 – 4.948.122
 Equipamentos e acessórios 5.982.943 444.933 – – – 6.427.876
 Veículos 716.832 – – – – 716.832
 Móveis e utensílios 222.246 1.800 – – – 224.046
 Pastagem 11.635.160 (580.579) 4.806.367 – 15.860.948
 Correção e preparo do solo 3.407.074 – – 447.088 – 3.854.162
 Outros 895.391 77.500 – – – 972.891
Subtotal do imobilizado: 80.247.871 578.236 (580.579) 5.481.702 – 85.727.229
 Depreciação acumulada:
 Edificações e instalações 2% a 4% (1.835.544) – – – (110.171) (1.945.715)
 Equipamentos e acessórios 5% a 33% (2.429.598) – – – (507.456) (2.937.054)
 Veículos 10% a 20% (283.599) – – – (55.470) (339.069)
 Móveis e utensílios 10% (203.373) – – – (6.176) (209.549)
 Pastagem 5% (6.268.338) – 324.157 – (622.153) (6.566.334)
 Correção e preparo do solo 20% (574.387) – – – (696.318) (1.270.705)
 Outros 4% a 10% (761.281) – – – (25.006) (786.287)
Total Depreciação acumulada (12.356.120) – 324.157 – (2.022.750) (14.054.713)
 Imobilizado em andamento 1.692.027 4.629.837 – (5.481.702) – 840.162
Total do imobilizado: 69.583.778 5.208.073 (256.423) – (2.022.750) 72.512.678
Descrição Taxa anual de depreciação Saldo em 2017 Adições Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2018
 Terrenos 52.660.424 17.625 – – – 52.678.049
 Edificações e instalações 4.634.584 1.440 (34.553) 108.705 – 4.710.176
 Equipamentos e acessórios 5.884.125 110.968 (12.150) – – 5.982.943
 Veículos 447.515 269.317 – – – 716.832
 Móveis e utensílios 218.662 3.584 – – – 222.246
 Pastagem 12.088.549 – (1.085.970) 632.581 – 11.635.160
 Correção e preparo do solo 2.114.901 9.513 – 1.282.660 – 3.407.074
 Outros 868.109 27.282 – – – 895.391
Subtotal do imobilizado: 78.916.869 439.729 (1.132.673) 2.023.946 – 80.247.871
Depreciação acumulada:
 Edificações e instalações 2% a 4% (1.739.791) – 9.286 – (105.039) (1.835.544)
 Equipamentos e acessórios 5% a 33% (1.942.810) – 3.359 – (490.147) (2.429.598)
 Veículos 10% a 20% (233.106) – – – (50.493) (283.599)
 Móveis e utensílios 10% (196.995) – – – (6.378) (203.373)
 Pastagem 5% (6.211.969) – 582.573 – (638.942) (6.268.338)
 Correção e preparo do solo 20% (129.871) – – – (444.516) (574.387)
 Outros 4% a 10% (746.621) – – – (14.660) (761.281)
Total Depreciação acumulada (11.201.163) – 595.218 – (1.750.175) (12.356.120)
 Imobilizado em andamento 987.551 2.728.422 – (2.023.946) – 1.692.027
Total do imobilizado: 68.703.257 3.168.151 (537.455) – (1.750.175) 69.583.778

Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): A Companhia avalia 
periodicamente os bens do imobilizado com a finalidade de identificar evidên-
cias que levem a perdas de valores não recuperáveis desses ativos, ou ainda, 
quando eventos ou alterações significativas indicarem que o valor contábil pode 
não ser recuperável. Se identificável que o valor contábil do ativo excede o valor 
recuperável, esta perda é reconhecida no resultado do período. Durante o exer-
cício de 2019 a Companhia contratou avaliadores independentes para avaliar 
o valor realizável de seus ativos. Esses avaliadores indicaram que o valor de 
realização das terras, que inclui pastagens, é superior aos saldos registrados 
na contabilidade no encerramento do exercício. Portanto, a Companhia con-
cluiu que os montantes registrados no exercício de 2019 são realizáveis em 
conformidade com o CPC 01.
9. Empréstimos e Financiamentos:

Descrição
Inde-
xador

Taxa média anu-
al de juros (%) 2019 2018

Aplicados no Capital de giro  Pré 5,55 a 8,99%  8.730.232  6.036.293 
Total  8.730.232  6.036.293
Circulante  3.124.307 6.031.622 
Não circulante  5.605.925 –
Seguem as movimentações ocorridas no período/exercício:

Descrição 2019
Saldo em 31/12/2018 6.031.622
Novos empréstimos e financiamentos obtidos 8.746.036
Encargos de dívidas - juros 371.295
Pagamento do principal * (5.955.482)
Pagamento dos juros * (463.239)
Saldo em 31/12/2019 8.730.232
(*) Liquidação das linhas de crédito do Safra e Basa obtidas no ano de 2018 e 
parcela do Itaú referente ao crédito obtido em 2019.
Aplicados no Capital de Giro: Recursos destinados a financiar integralmente 
as atividades relacionadas ao agronegócio, assim entendidas as atividades rela-
cionadas com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização 
de produtos ou insumos agropecuários utilizados na atividade agropecuária. São 
garantidos por aval da Companhia, e pelo penhor da safra. A periodicidade das 
suas amortizações pode ser mensal ou anual, com a última parcela a vencer 
em junho de 2021. Não há covenants atrelados aos empréstimos. 10. Contas 
a Pagar a Partes Relacionadas: Corresponde às transações financeiras 
realizadas com a controladora WLM Participações e Comércio de Máquinas e 
Veículos S.A. pactuadas através de contratos de arrendamento e de mútuo. Os 
encargos sobre as operações de mútuo são calculados pela variação da taxa 
SELIC. No exercício de 2019, a controlada possuía um saldo inicial de mútuo 
de R$ 2.852.072, atualizado monetariamente e acrescido dos encargos de IOF 
e retenção do imposto de renda no total líquido de R$ 173.484. Em 30/08/2019 
a controlada liquidou o montante de R$ 130.000, restando um saldo de mútuo 
de R$ 2.895.556 que foi utilizado para integralização de capital na totalidade 
pela sua controladora.
11. Outras Obrigações:
Descrição 2019 2018
Cotas de consórcio 100.804 406.239
Outros 290.209 135.888
Total 391.013 542.127
Circulante 391.013 427.372
Não circulante –   114.755
Cotas de consórcio: Cotas de consórcio adquiridas para aquisição de má-
quinas e equipamentos, e que já foram contempladas e com parcelas a pagar 
em andamento. Outros: Corresponde, principalmente, a contratos de seguros 
a pagar. 12. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Dife-
rido: Os valores do imposto de renda e da contribuição social diferidos são 
provenientes de diferenças temporárias ocasionadas, principalmente, pela 
reserva de reavaliação e pelo reflexo dos ajustes patrimoniais decorrentes da 
adoção dos novos pronunciamentos contábeis. Os valores apresentados são 
revisados anualmente.
Descrição 2019 2018
Imposto de renda 7.995.629 9.708.953
Contribuição social 4.987.635 3.456.305
Total 12.983.264 13.165.258

2019
Reserva de reavaliação 36.945.955
Ajuste de avaliação patrimonial - custo atribuído 17.605.574
Base de cálculo de tributos diferidos passivos 54.551.529
Tributos diferidos passivos - 34% (18.547.520)
Constituição de tributos diferidos ativos limitados 
 a 30% do passivo 5.564.256
Saldo de tributos diferidos líquido (12.983.264)
A Companhia possui prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição 
social no montante de R$ 28.099.041 e R$ 23.098.510, respectivamente, 
cujos créditos tributários não foram registrados contabilmente por não haver 
expectativa de geração de lucros tributáveis. 13. Patrimônio Líquido: Capital 
social: Representado por 1.591.991 ações ordinárias nominativas e 562.212 
ações preferenciais, sem valor nominal. As ações preferenciais têm prioridade 
no recebimento de dividendos, que serão iguais aos das ordinárias. Além dis-
so, as ações preferenciais adquiriram o direito a voto a partir do terceiro ano 
em que a Companhia deixou de distribuir dividendos. Em Assembleia Geral 
Extraordinária de 20/09/2019, a diretoria aprovou o aumento de Capital Social 

de R$ 46.300.234 para R$ 49.195.790, com a emissão de mais 94.843 Ações 
Ordinárias Nominativas, totalizando o montante de R$ 2.895.556, integralizados 
na totalidade pela sua controladora, através da capitalização de contas a pagar 
a partes relacionadas (ver nota explicativa 10). Adicionalmente, a controla-
dora realizou adiantamentos para futuro aumento de capital no montante de 
R$ 7.395.000, a ser integralizado até a próxima Assembleia Geral Ordinária. 
Reservas: Descrição da natureza e objetivos para cada reserva no patrimônio 
líquido: Reserva de reavaliação: Consoante o artigo 4º da Instrução CVM nº 469, 
de 02/05/2008, a Companhia optou pela manutenção dos saldos das contas de 
reserva de reavaliação, constituídas anteriormente à edição da Lei nº 11.638/07. 
Ajuste de avaliação patrimonial: O saldo representa a contrapartida dos ajustes 
patrimoniais líquidos efetuados no ativo imobilizado. Dividendos: Em ocasião de 
lucros, os acionistas terão direito de receber, como dividendo mínimo obrigatório, 
25% do lucro líquido ajustado, nos termos do artigo 202 da Lei n° 6.404/76 e 
artigo 29 do estatuto social.
14. Receita Operacional Líquida:
Descrição 2019 2018
Pecuária 118.578 3.709.441
Soja 6.198.424 4.230.299
Total de Receita de vendas 6.317.002 7.939.740
Impostos faturados (140.467) (397.514)
Total 6.176.535 7.542.226
A receita reconhecida no segmento de pecuária reduziu devido a política da 
Companhia de retenção de animais.
15. Custo de Venda de Bens:
Descrição 2019 2018
Pecuária 187.185 2.652.655
Soja 5.754.733 4.469.406
 Sementes, adubos e defensivos 3.541.510 3.149.585
 Pessoal 88.420 147.017
 Operações com máquinas 660.230 668.154
 Outros 1.464.573 504.650
Total 5.941.918 7.122.061
16. Despesas Gerais e Administrativas: 
Descrição 2019 2018
Salários e encargos 848.086 1.206.704
Serviços de terceiros 113.898 188.592
Manutenção predial e outros 148.200 153.917
Benefícios a empregados (*) 84.085 133.981
Condução, viagens e estadas 158.726 270.819
Impostos, taxas e contribuições 247.005 229.712
Comunicações 46.260 44.243
Frota própria 74.780 56.315
Manutenção de máquinas e equipamentos 26.635 61.595
Despesas com seguros 9.326 12.053
Anúncios e publicações 70.193 83.066
Multas 1.019 123.908
Manutenção de obras de infraestrutura 143.198 307.694
Perdas por morte de animais 148.706 207.049
Créditos de liquidação duvidosa – 150
Baixa de bens obsoletos – 503.398
Outros 341.543 130.348
Total 2.461.661 3.713.544
(*) Refere-se a Plano de Saúde, Vale Refeição, Vale Alimentação e Vale Trans-
porte.
17. Outras Receitas Operacionais, Líquidas de Outras Despesas:
Descrição 2019 2018
Outras receitas operacionais
Provisão de honorários advocatícios – (34.647)
Prejuízo prov. da alienação de bens do ativo não 
circulante – (6.791)
Outras despesas operacionais, líquidas de receitas 7.947 (64.141)
Total 7.947 (105.579)
Outras despesas operacionais, líquidas de receitas: Correspondem, 
principalmente, as receitas (despesas) provenientes de ajustes realizados no 
inventário do estoque de ativos biológicos e de produtos agrícolas, mercadorias 
recebidas em bonificação e perda com contrato de parceria.
18. Resultado Financeiro:
Descrição 2019 2018
Receitas Financeiras
Aplicações financeiras 74.642 71.807
Atualização monetária 1.031 1.114
Descontos obtidos 23.660 –
Outras receitas financeiras 881 1.409
Subtotal 100.214 74.330
Despesas Financeiras
Juros (385.772) (155.015)
Atualização monetária (167.440) (54.200)
Despesas bancárias (77.353) (58.722)
Variação Cambial (580) –
Outras despesas financeiras – (5.216)
Subtotal (631.144) (273.153)
Total do Resultado Financeiro (530.930) (198.823)
19. Reconciliação do Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto 

de renda e a contribuição social foram calculados de acordo com as respectivas 
bases abaixo apresentadas: 
Descrição 2019 2018
Prejuízo antes da Contribuição Social e do Imposto 
de Renda (1.812.295) (3.499.974)
Alíquota fiscal combinada da contribuição social e 
do Imposto de Renda 34% 34%
Encargos da Contribuição Social e do Imposto de 
Renda às alíquotas combinadas 616.180 1.189.991
Ajustes
Créditos tributários não ativados e outros (616.180) (1.185.001)
Tributos no resultado
Diferido – 4.990

– 4.990
20. Compromissos: A Companhia tem contratos de venda para entrega futura 
com alguns clientes, conforme demonstrado a seguir:

Produto
Data da 
entrega

Volu-
me

Con-
tratos

Preço
Con-
trato

(1)

Preço Mer-
cado em 

31/12/2019
(2)

Perda
unitária
(1 - 2) - 

em reais

Perda
total

(1 - 2) - 
em reais

Safra
19/20

Soja

março e 
abril de 

2020
50.000 
sacas 3 71,16 80,25 (9,09) (454.500)

21. Gerenciamento de Riscos e Instrumentos Financeiros: a) Gerenciamen-
to de riscos: A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos 
financeiros, os quais estão registrados em contas patrimoniais, que se destinam 
a atender suas necessidades operacionais. A administração desses riscos é 
efetuada por meio da definição de estratégias elaboradas e aprovadas pela 
Administração da Companhia, não sendo realizadas operações envolvendo 
instrumentos financeiros derivativos ou derivativos embutidos. As descrições 
dos riscos da Companhia estão assinaladas a seguir: Risco de preço: Existe 
um potencial risco de variação de preço nas commodities agrícolas influenciadas 
por condições de mercado, as quais muitas vezes independem da gestão direta 
da Administração. Na medida em que haja uma perspectiva de crescimento na 
atuação neste segmento, a Administração avaliará outras estratégias com vista 
a obter maior proteção contra a variação dos preços das commodities. Risco
de crédito: A Companhia está sujeita ao risco de crédito, relacionado as con-
trapartes de suas aplicações e às contas a receber de clientes. As operações 
de vendas são concentradas em poucos clientes. Embora possa existir um risco 
por conta da concentração, parcela substancial das vendas é realizada para 
clientes com limites de créditos aprovados pela Administração da Companhia. 
O risco de crédito é administrado por normas internas específicas de análise e 
aprovação do crédito de clientes, estabelecendo limites de exposição por cliente 
e garantias acessórias necessárias. Historicamente, a Companhia não registra 
perdas significativas nas contas a receber de clientes. O valor contábil dos ativos 
financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do 
crédito na data das demonstrações financeiras é a seguinte:
Descrição 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa 643.940 1.194.030
Contas a receber de clientes 80.585 9.179
Total 724.525 1.203.209
Risco de liquidez: A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos, 
administrando seu capital através de um planejamento, monitorando seus re-
cursos financeiros disponíveis, para o devido cumprimento de suas obrigações. 
Em 31/12/2019, os passivos da Companhia correspondem a contas a pagar, 
no montante de R$ 356.426, que serão liquidados em um prazo médio de 30 
dias. Além disso a Companhia obteve empréstimos e financiamentos no valor 
de R$ 8.730.232 obtidos no mercado para custear as operações agrícola e 
pecuária. Adicionalmente, a Companhia foi capitalizada no montante líquido de 
R$ 2.895.557 através de recursos obtidos junto ao seu acionista controlador.

Produto
Valor 

contábil

Fluxo de 
caixa con-

tratual
Até 1 

ano
de 1 a 2 

anos

de 2 
a 3 

anos

de 3 
a 4 

anos

de 4 
a 5 

anos
Empréstimos
 e financimen
 tos 8.730.232 8.746.036 3.061.236 5.684.800 – – –
b) Instrumentos financeiros: Recebíveis e passivos financeiros mensura-
dos ao custo amortizado: Os instrumentos financeiros incluídos nesse grupo 
são valores provenientes de transações comuns como clientes, fornecedo-
res, contas a pagar e empréstimos mantidos pela Companhia, todos a custo 
amortizado. Todos estão registrados pelos seus valores nominais acrescidos, 
quando aplicável, de encargos e taxas de juros contratuais, cuja apropriação 
das despesas e receitas é reconhecida ao resultado do exercício. Risco de 
câmbio: A Companhia não possui instrumentos financeiros com exposição a 
moedas internacionais. Risco de juros: A Companhia não possui risco de juros 
passivos, tendo em vista que os juros são pré-fixados. As aplicações financeiras 
expostas ao risco de redução da taxa CDI estão demonstradas na nota expli-
cativa 4.22. Cobertura de Seguros: A Companhia possui seguros contratados 
para veículos, bem como para as suas instalações e responsabilidade civil, cuja 
importância segurada em 31/12/2019 totaliza, aproximadamente, R$ 8.446.207 
(R$ 9.039.500 - 31/12/2018).
Ramo Tipo de cobertura Valor segurado
Compreen-
sivo empre-
sarial (Mul-
tirriscos)

Incêndio, queda de raio e explosão; danos elé-
tricos - riscos comerciais; responsabilidade civil 
operações; responsabilidade civil empregador; 
roubo ou furto qualificado de bens; roubo ou furto 
de valores em trânsito; roubo ou furto de valores 
no interior do estabelecimento; vendaval até fuma-
ça; danos morais decorrentes de responsabilidade 
civil  empregador; danos morais  decorrentes de 
responsabilidade civil operações. R$ 3.200.000

B e n f e i t o -
rias/Produ-
t os  ag ro -
pecuários/
Equipamen-
tos

Perdas, danos materiais causados aos equipa-
mentos devido a fusão, carbonização, queima 
ou derretimento de fios, enrolamentos, circuitos e 
aparelhos elétricos e eletrônicos, variações anor-
mais de tensão, curto circuito, arco voltaico, calor 
provocado por eletricidade gerada artificialmente 
em decorrência de condição acidental, súbita e 
imprevista, descargas elétricas, eletricidade está-
tica ou qualquer efeito ou fenômeno de natureza 
elétrica, salvo se em consequência de raio. R$ 1.939.707

Automóvel / 
RCF / APP

Incêndio, roubo, colisão, responsabilidade civil 
facultativa e acidentes pessoais de passageiros. R$ 3.306.500

R$ 8.446.207
23. Informações Adicionais aos Fluxos De Caixa: Em 2018 e 2019, as mo-
vimentações patrimoniais que não afetaram os fluxos de caixa consolidado da 
Companhia, são como seguem:

2019 2018
Integralização de Adiantamento para futuro aumento 
de capital – 1.092.886
Aumento de capital social em controladas por mútuo 2.895.556 –
Total 2.895.556 1.092.886
24. Eventos Subsequentes: Em fevereiro de 2020, a Companhia (“Parceira 
Outorgante”) celebrou contrato de parceria rural de área agricultável para 
fins de exploração agrícola (com base na Lei Federal n°4.504/64 e Decreto 
n° 59.566/66 - Estatuto da Terra) com a SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA 
(“Parceira Outorgada”), cujo objeto é a Parceria Rural sobre área agricultável, 
com aptidão para exploração e cultivo de culturas anuais de grãos, sendo pre-
dominantemente soja, em área inicialmente estimada de 5.109 ha (cinco mil 
cento e nove hectares), preservando a integração lavoura-pecuária (“ILP”). O 
Prazo do contrato é de 15 anos, sujeito à condição suspensiva relacionada a 
documentação imobiliária e ambiental depois de realizada “due diligence” pela 
Parceira Outorgada. A Companhia permanecerá com a atividade de pecuária nas 
áreas remanescentes e está estudando os impactos em suas demonstrações 
financeiras. Com respeito aos possíveis efeitos do Coronavírus (COVID-19) 
nas demonstrações financeiras, a Companhia vem informar que entende que 
poderá haver impactos no curto prazo nos preços de algumas commodities pela 
potencial paralização de alguns players de mercado e maior dificuldade pontual 
no escoamento de produtos até o consumidor final. A Companhia mantém um 
monitoramento diligente da evolução dos efeitos do Coronavírus na sociedade 
e em seu mercado de atuação de forma a garantir a segurança da saúde de 
seus funcionários e parceiros, assim como monitorar eventuais impactos em 
sua operação.

A Diretoria: Eugenio Ricardo Araujo Costa -  Diretor-Presidente. Wilson Lemos de Moraes Neto - Diretor.  Alvaro Véras do Carmo - Diretor. Leandro Cardoso Massa -  Diretor.
Nargilla Naira Rodrigues da Costa - Contadora - CRC/RJ 111.602/O-0

Declaração da Diretoria: Para os fins do disposto no § 1º, incisos V e VI, do artigo 25, da Instrução CVM nº 480, de 
07/12/2009, os Diretores da Fartura Agropecuária S.A. abaixo assinados, no desempenho de suas funções legais 
e estatutárias, após exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2019, bem como 
do relatório de revisão dos Auditores Independentes - Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, declaram 
que: (i) reviram, discutiram e aprovam as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2019, e, 

(ii) reviram , discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes Deloitte Touche 
Tohmatsu Auditores Independentes, datado de 25 de março de 2020, sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício findo em 31/12/2019.  Rio de Janeiro, 25 de março de 2020. 

Eugenio Ricardo Araujo Costa - Diretor-Presidente. Wilson Lemos de Moraes Neto - Diretor.
 Alvaro Véras do Carmo - Diretor. Leandro Cardoso Massa - Diretor .

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras: Aos Acionistas e Administradores da Fartura 
Agropecuária S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Fartura Agropecuária S.A. (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 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 demons-
trações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Fartura Agropecuária S.A. em 31/12/2019, 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 - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Rea-
presentação dos valores correspondentes ao exercício findo em 31/12/2018: Conforme divulgado na nota explicativa nº 2.2 
às demonstrações financeiras, os valores correspondentes relativos as demonstrações do resultado,  demonstrações do 
fluxo de caixa e balanço patrimonial referente ao exercício anterior findo em 31/12/2018, apresentados para fins de com-
paração, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto nos pronunciamentos técnicos CPC 23 - Políticas 
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis. 
Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. Responsabilidade da Administração pelas de-
monstrações financeiras: A  Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 

As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições 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 inadequa-
das. 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 demons-
trações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a 
Administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações 
financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses 
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, 
ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso 
relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os 
benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 25 de março de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes Diego Wailer da Silva
CRC n° 2 SP 011609/O-8 “F” RJ Contador - CRC RS 074562/O-3
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Balanço Patrimonial findos em 31/12 - Em milhares de reais

Demonstração das mutações no patrimônio líquido Para exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018 - Em milhares de reais

Demonstração do resultado
Para exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018 - Em milhares de reais

Demonstração do resultado abrangente
Para exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018 - Em milhares de reais

Demonstração dos fluxos de caixa
Para exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018 - Em milhares de reais

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Reclas-
sificado

Reclas-
sificado

Ativo 1.756.724 1.987.941 4.429.155 4.951.492
Circulante 20.274 31.197 424.182 474.160
 Caixa e equivalente de caixa 4 17 13.103 47.466 62.329
 Contas a receber - Clientes 5 147 147 33.109 37.374
Ativo de concessão - Contratual 9 - - 297.568 336.369
 Adiantamentos fornecedores 10 26 46 1.565 1.142
 Despesas antecipadas 7 937 26 2.431 553
 Impostos e contribuições 
sociais 8 16.222 14.947 31.607 30.073
 Outros ativos 14 2.925 2.928 10.436 6.320
Não circulante 1.736.450 1.956.744 4.004.973 4.477.332
 Ativo de concessão - 
Contratual 9 _ _ 3.802.595 4.283.109
 Caixa restrito 6 - 902 30.932 22.933
 Títulos de renda fixa - - 285 147
 Rartes relacionadas 11 18.323 61.830 - 57.549
 Adiantamentos a 
fornecedores 10 - - 6.165 10.388
 IRe CS diferidos 19 - - 66.988 62.566
 Depósitos judiciais 12 - - 7.184 14.522
 Outros ativos 14 77.661 19.370 77.661 19.370
 Investimentos 13 1.640.442 1.874.598 - -

1.736.426 1.956.700 3.991.810 4.470.584
 Imobilizado 24 44 13.163 6.748

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Reclas-
sificado

Reclas-
sificado

Passivo e patrimônio líquido 1.756.724 1.987.941 4.429.155 4.951.492
Circulante 4.948 219.517 276.865 485.412
 Fornecedores 15 2.041 802 90.675 62.498
 Debêntures e financiamentos 16 - 34.202 156.597 376.359
 Impostos e contribuições sociais 8 1.073 981 24.840 24.335
 Partes relacionadas 11 - 182.076 - 15.945
 Provisões 17 - - - 169
 Outros passivos 1.834 1.456 4.753 6.106
Não circulante 233.689 264.704 2.355.358 2.647.708
 Dividendos a pagar - 197.258 - 197.258
 PIS e COFINS diferidos 21 - - 390.743 437.779
 IRe CS diferidos 20 1.127 1.127 218.456 340.545
 Fornecedores 15 - - - 5.500
 Partes relacionadas 11 195.507 - - 19.387
 Debêntures e financiamentos 16 - 30.708 1.649.857 1.567.475
 Passivo a descoberto de 
controlada 18 30.806 33.697 - -
 Provisões 17 6.249 1.914 96.302 79.764
Patrimônio líquido 19 1.518.087 1.503.720 1.796.932 1.818.372
 Atribuído aos acionistas
  da Controladora
  Capital social 1.863.876 1.608.618 1.863.876 1.608.618
  Reserva legal - 25.033 - 25.033
  Ajuste de avaliação patrimonial 4.576 4.576 4.578 4.576
  Prejuízo acumulado (350.365) (134.507) (350.367) (134.507)

1.518.087 1.503.720 1.518.087 1.503.720
Participação de minoritários - - 278.845 314.652

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Reclas-
sificado

Receita operacional líquida 22 - - (185.479) 366.641
Custo dos bens construídos
 e serviços prestados 23 - - (27.748) (65.450)
Lucro/(Prejuízo) bruto - - (213.227) 301.191
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 23 (14.796) (5.127) (39.817) (32.011)
Outras receitas 24 11.699 - 11.699 -
Outras despesas 23 - (25.141) - (25.141)
Resultado de equivalência patrimonial 13 (231.284) 3.534 - 6.873
Resultado antes do resultado 
financeiro (234.381) (26.734) (241.345) 250.912
Receitas (despesas) financeiras, 
líquidas 25
Receitas financeiras 3.168 864 13.424 4.297
Despesas financeiras (9.678) (21.223) (172.496) (229.004)
Resultado financeiro (6.510) (20.359) (159.072) (224.707)
Resultado antes do imposto de 
renda e da contribuição social (240.891) (47.093) (400.417) 26.205
Imposto renda e contribuição social 20 - 3.950 123.719 (61.355)
Prejuízo do exercício (240.891) (43.143) (276.698) (35.150)
Atribuível a:
Participação dos acionistas (240.891) (43.143)
Participação dos não controladores (35.807) 7.993

(276.698) (35.150)
Prejuízo básico e diluído por lote de 
mil ações (R$) (129,24) (26,82) (148,45) (20,08)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Prejuízo do exercício (240.891) (43.143) (276.698) (35.150)
Participação no resultado
 abrangente de investidas - (84) - (84)
Total do resultado
 abrangente do exercício (240.891) (43.227) (276.698) (35.234)
Atribuível a
Acionistas da Companhia (240.891) (43.227)
Participação dos não controladores (35.807) 7.993

(276.698) (35.234)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital social Atribuível aos acionistas da controladora

Subscrito
Integrali-

zar
Integrali-

zado
Reser-

va legal

Reserva 
especial de 
dividendos

Lucros (pre-
juízos) acu-

mulados

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial Total

Participação 
dos não con-

troladores

Total do 
patrimô-

nio líquido
Em 31/12/2017 1.608.618 - 1.608.618 25.033 17.306 - 4.660 1.655.617 266.446 1.922.063
Adoção CPC 47 efeito em 1ºjaneiro de 2018 - - - - - (108.670) - (108.670) (14.788) (123.458)
Aumento de capital (Nota 18) - - - - - - - - 35.130 35.130
Participação no resultado abrangente de 
investidas - - - - - - (84) (84) 19.871 19.787
Prejuízo do exercício - - - - - (43.143) - (43.143) 7.993 (35.150)
Destinação do resultado: - - - - - - - - - -
Reserva especial de dividendos - - - - (17.306) 17.306 - - - -
Em 31/12/2018 1.608.618 - 1.608.618 25.033 - (134.507) 4.576 1.503.720 314.652 1.818.372
Subscrição de capital 387.158 (387.158) - - - - - - - -
Aumento de capital (Nota 18) 255.258 255.258 - - - - 255.258 - 255.258
Prejuízo do exercício - - - (240.891) - (240.891) (35.807) (276.698)
Absorção reserva legal - - - (25.033) - 25.033 - - - -
Em 31/12/2019 1.995.776 (131.900) 1.863.876 - - (350.365) 4.576 1.518.087 278.845 1.796.932

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

2019 2018 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades 
operacionais

Reclas-
sificado

Prejuízo líquido do exercício (240.891) (43.143) (276.698) (35.150)
Ajustes para reconciliar o resultado 
do período com o caixa gerado pelas 
(aplicado nas) atividades operacionais
 Imposto de renda e contribuição social - (3.950) (123.998) 61.225
 Equivalência patrimonial 231.284 (3.533) - (6.872)
 PIS / COFINS diferidos - - (47.036) 7.098
 Remuneração do ativo de contrato - - (352.054) (369.859)
 Perda de remuneração do ativo de contrato - - 583.859 -
 Juros dos empréstimos 6.602 20.848 146.419 174.926
 Reversão (provisão) de impairment - - (203) 137
 Provisões 4.335 487 16.085 14.374
 Outras despesas financeiras 536 379 (2.130) 3.780
 Am ortização - 884 - 884
 Depreciação 20 24 519 271
 Resultado da alienação de controladas - 25.141 - 25.141
 Movimentação nos ativos
  e passivos operacionais
 Concessionárias e permissionárias - - 4.266 10.455
 Impostos a recuperar 165 (494) 821 (6.893)
 Despesas antecipadas (911) (9) (1.878) 232
 Adiantamentos a fornecedores 20 145 7.422 (1.875)
 Depósitos judiciais - - 7.338 (751)
 Imobilizado - - - 398
 Outros ativos (856) (14.314) (5.514) (9.939)
 Fornecedores 1.239 (724) 22.677 36.997
 Partes relacionadas ativo (13.925) - (52.341) (46.343)
 Partes relacionadas passivo 13.431 - 13.506 -
 Impostos e contribuições a recolher 92 45 (2.034) (2.014)
 Outros passivos 379 (14) (1.076) (3.227)
Caixa aplicado nas atividades 
operacionais 1.520 (18.228) (62.050) (147.005)
 IRPJ e CSLL pagos (1.440) - (2.154) (4.389)
 Juros pagos (5.608) (37.271) (74.275) (95.123)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
operacionais (5.528) (55.499) (138.479) (246.517)
Fluxos de aixa das atividades de 
investimento
 Ativo de contrato - - (2.644) (44.135)
 Ativo de contrato - Recebimento - - 290.155 343.358
 Investimentos em sociedades 
controladas e coligadas (20) (52.927) - (11.698)
 Baixa alienação investimento controlada - - - (12.293)
 Valor recebido da venda de controladas - 209.020 - 209.020
 Caixa restrito 902 (45) (7.999) (399)
 Títulos de renda fixa - (28) (138) (136)
 Alienação imobilizado - - 1.217 -
 Adições do imobilizado - - (2.507) -
Caixa líquido gerado pelas
  atividades de investimento 882 156.020 278.084 483.717
Fluxos de caixa das atividades de 
financiamento
 Pagamento de empréstimos (66.440) (51.996) (212.468) (164.997)
 Dividendos - (52.742) - (52.742)
 Partes relacionadas passivo - 17.248 - 17.248
 Aumento de capital 58.000 - 58.000 -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades de financiamento (8.440) (87.490) (154.468) (200.491)
Redução líq. do saldo de caixa e 
equivalentes (13.086) 13.031 (14.863) 36.709
 Caixa e equivalentes de caixa no início 
do exercício 13.103 72 62.329 25.620
Caixa e equivalentes de caixa no final do 
exercício 17 13.103 47.466 62.329
Redução líquido de caixa
 e equivalentes de caixa (13.086) 13.031 (14.863) 36.709
As transações das atividades de financiamento que não impactaram caixa 
estão apresentadas na Nota 27.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 Informações gerais. 1.1 Contexto operacional. A Isolux Energia e Partici-
pações S.A. ("Isolux" ou "Cia."), cuja denominação foi alterada em 22/01/2020 
para Gemini Energy S.A. (“Gemini” ou “Cia.”), é uma sociedade por ações 
de capital fechado, constituída em 18/09/2001 e está estabelecida no Rio de 
Janeiro. A Cia. tem por objeto a participação no capital de outras Cia.s, como 
sócia quotista ou acionista. Ademais, a Cia. poderá explorar atividades nas 
áreas de infraestrutura, de eletricidade, eletrônica, mecânica, eletromecâni-
cas, construção civil, instalações e montagens industriais, elétricas, hidráu-
licas, de telecomunicações e demais serviços de engenharia, podendo, para 
tanto, participar de leilões, concessões, habilitar-se em licitações e formar 
Cia.s de propósito específico. Em 2019, conforme nota 18, a Cia. passou por 
uma reestruturação societária devido à alienação da participação da Isolux 
Energy Investments S.L.U que possuía 100% do capital da Cia.. A nova com-
posição societária  é composta pelo Power Fundo de Investimento em Par-
ticipações Infraestrutura, que possui 78,85% do capital social e pelo Perfin 
Apollo 14 Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura, que possui 
21,05% do capital social. As demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas da Cia. foram aprovadas e autorizadas para a emissão pela Diretoria 
em 31/03/2020. Em 31/12/2019 e 2018, a Cia. detém as seguintes participa-
ções societárias:

% de participação 
no capital social

2019 2018
Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. “LXTE” 83,34 83,34
Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. “LMTE” 85,04 85,04
Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. “LTTE” 100,00 100,00
Linhas de Itacaiúnas Transmissora de Energia Ltda. “LITE” 100,00 100,00
Plena Construções LTDA - 100,00
Plena Operação e Manutenção de Transmissoras de 
Energia Ltda. “POMTE” (i) 100,00 100,00
(i) Em 01/01/2019 a empresa Plena Construções LTDA foi incorporada na em-
presa Plena Operação e Manutenção de Transmissoras de Energia “POMTE”. 
1.2 Base de preparação. As demonstrações financeiras foram preparadas e 
estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas IFRS emitidas pelo 
International Accounting Standards Board – IASB. A preparação de demons-
trações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis e o exercí-
cio de julgamento por parte da administração da Cia. no processo de aplica-
ção das políticas contábeis da Cia.. Aquelas áreas que requerem maior nível 
de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais 
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, 
estão divulgadas na Nota 2. (a) Demonstrações financeiras consolidadas. 
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) 
. (b) Demonstrações financeiras individuais. As demonstrações financeiras 
individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) 
e são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. 
Nas demonstrações financeiras individuais, as controladas são contabilizadas 
pelo método de equivalência patrimonial. 1.3  Mudanças nas políticas contá-
beis e divulgações. Principais alterações nas normas contábeis. A seguir 
indicamos as alterações de normas que foram adotadas pela primeira vez para o 
exercício iniciado em 01/01/2019. Segundo as análises realizadas pela Adminis-
tração, nenhuma alteração teve impactos materiais para a Cia.. •  CPC 06 (R2) -  
IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil. Com essa nova norma, os 
arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e 
o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de ar-
rendamento mercantil, estendendo esta análise para os que eram classificados 
como operacionais conforme o IAS 17 (CPC 6 (R1)). A Administração pode optar 
pela não adoção da Norma para determinados contratos de curto prazo ou de 
pequenos montantes, conforme expediente prático citado no referido Pronuncia-
mento. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas 
demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. 
O IFRS 16, equivalente ao CPC 06 (R2) entra em vigor para exercícios iniciados 
em 01/01/2019 e substitui o IAS 17/CPC 06 (R1) – Operações de Arrendamento 
Mercantil e correspondentes interpretações. Os arrendatários também deverão 
reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de eventos como, mudança 
no prazo do arrendamento, nos pagamentos futuros do arrendamento como re-
sultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamen-
tos. Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do passivo de 
arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de uso. A Cia. avaliou as exi-
gências dessa Norma e não identificou impactos relevantes na adoção do CPC 
06 (R2). •  ICPC 22 – IFRIC 23 – Incerteza sobre o tratamento dos tributos 
sobre a renda. Essa interpretação, vigente para o exercício financeiro a partir 
de 01/01/2019, esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e men-
suração quando há incerteza sobre a aceitação dos tratamentos adotados pela 
autoridade fiscal, aplicando os requisitos do CPC 32 – Tributos sobre o Lucro. 
A Cia. avaliou as exigências dessa norma e não identificou impactos relevan-
tes. •  Outras normas e interpretações novas e revisadas já emitidas, mas 
não efetivas em 31/12/2019: IFRS 17/CPC 11 - Contrato de seguro (ii). IFRS 
10/CPC 36 (R3) – Demonstrações consolidadas e IAS 28 (alterações)/CPC 18 
(R2) - Venda ou contribuição de ativos entre um investidor e sua coligada ou 
joint venture (i). Alterações à IFRS 3 - Definição de negócios (i). Alterações à 
IAS 1 e IAS 8 - Definição de material (i). Alterações às referências à estrutura 
conceitual nas normas do IFRS (i). Em vigor para períodos anuais iniciados em 
ou após: (i)  01/01/2020. (ii) 01/01/2021. A Cia. ainda não concluiu a sua análise 
sobre os eventuais impactos dessas IFRS novas e revisadas, já emitidas e ainda 
não efetivas em suas demonstrações financeiras de 31/12/2019. 1.4 Consoli-
dação. (a)  Controladas. Controladas são todas as entidades nas quais a Cia. 
tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente 
acompanhada de uma participação de mais do que metade dos direitos a voto 
(capital votante). (b)  Coligadas e controladas em conjunto. Coligadas são 
todas as entidades sobre as quais a Cia. tem influência significativa, mas não 
o controle, geralmente por meio de uma participação societária de 20% a 50% 
dos direitos de voto. Controladas em conjunto são todas as entidades sobre as 
quais a Cia. tem controle compartilhado com uma ou mais partes. Os investi-
mentos em coligadas e controladas em conjunto são contabilizados pelo método 
de equivalência patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de 
custo. A cada data de balanço, a Cia. analisa se existem evidências objetivas de 
perda com seus investimentos. Quando este for o caso, o cálculo de perda e é 
efetuado determinando o valor recuperável com base no pronunciamento CPC 
01 (R1) - "Redução ao valor recuperável de ativos". (c)  Base de consolidação. 
As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data 
em que o controle deixa de existir. As políticas contábeis das controladas e con-
troladas em conjunto estão alinhadas com as políticas adotadas pela Cia.. Os 
resultados das controladas adquiridas ou alienadas durante o exercício estão 
incluídos nas demonstrações consolidadas do resultado a partir da data da efe-
tiva aquisição até a data da efetiva alienação, conforme aplicável. As principais 
eliminações no processo de consolidação foram as seguintes: • Dos saldos das 
contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas. • Das participa-
ções no capital e reservas das empresas consolidadas. • Dos saldos de recei-
tas e despesas decorrentes de negócios entre as empresas consolidadas. 1.5 
Reclassificação de cifras comparativas. Em consonância com o CPC 23 – 
Politicas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros 
e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Financeiras, certas notas 
explicativas de 31/12/2018 estão sendo reapresentadas, para o seu aprimora-
mento, decorrentes dos seguintes assuntos: Em 2019  Cia. promoveu a revisão 
das contas e respectivas naturezas dos montantes registrados. Com base nessa 
avaliação, houve a reclassificação em 31/12/2018 dos montantes de: •  R$ 5.355 
referente a imposto de renda e contribuição social diferidos e impostos a recu-

Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2019 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

perar  em LTTE. • R$ 3.109 referente a provisões e fornecedores para depósitos 
judiciais em LMTE; • R$ 2.266 referente a outras receitas e PIS e COFINS e R$ 
235 referente à custos e despesas gerais e administrativas em LTTE. • R$ 2.231 
referente a custos de construção para despesas gerais e administrativas  em 
LITE. • R$ 33.695 referente ao investimento da controladora na LITE  que passa 
a ser reconhecido como passivo a descoberto.

Controladora
31/12/2018

Original Reclassificação Alterado
Balanço patrimonial (Não auditado)
Ativo Não circulante 1.923.047 33.695 1.956.742
Total do ativo 1.954.244 33.695 1.987.939
Passivo Não circulante 231.007 33.695 264.702
Total do passivo 1.954.244 33.695 1.987.939

Consolidado
31/12/2018

Original Reclassificação Alterado
Balanço patrimonial (Não auditado)

Ativo
Circulante 479.515 (5.355) 474.160
Não circulante 4.471.977 5.355 4.477.332

Total do ativo 4.951.492 - 4.951.492
Consolidado

31/12/2018
Original Reclassificação Alterado

Balanço patrimonial (Não auditado)
Passivo

Circulante 488.521 (3.109) 485.412
Não circulante 4.462.971 3.109 4.466.080

Total do passivo 4.951.492 - 4.951.492
Consolidado

31/12/2018
Original Reclassificação Alterado

Demonstração do resultado (Não auditado)
Receitas 416.390 2.266 418.656
Deduções das receitas (49.749) (2.266) (52.015)

Receita líquida 366.641 - 366.641
Custos (67.446) 1.996 (65.450)
Lucro (prejuízo) bruto 299.195 1.996 301.191
Despesas gerais e administrativas (30.015) (1.996) (32.011)
Outras despesas (25.141) - (25.141)
Lucro operacional 224.039 - 224.039
Não foram efetuadas outras reclassificações nas demonstrações financeiras. 
2 Estimativas e julgamentos contábeis críticos. As estimativas e os julga-
mentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consi-
deradas razoáveis para as circunstâncias. 2.1 Estimativas e premissas con-
tábeis críticas. Com base em premissas, a Cia. faz estimativas com relação 
ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão 
iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apre-
sentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante 
nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão 
contempladas a seguir. (a)  Perda (impairment) estimada de ativos financei-
ros e não financeiros. Na Linhas de Itacaiúnas Transmissora de Energia Ltda., 
uma reversão de  impairment de R$ 203 (2018 – R$ (137)) foi reconhecida em 
relação aos seus ativos durante o exercício.  Em 2019 essa reversão reconhe-
cida corresponde a impostos a recuperar R$ 203  em função da expectativa de 
recuperabilidade de créditos tributários.  (b) Recuperabilidade do imposto de 
renda, contribuição social e outros impostos diferidos. Julgamento signifi-
cativo da Administração é requerido para determinar o valor do imposto diferido 
ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros 
tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras. 
2.2 Julgamentos críticos na aplicação das políticas contábeis. A seguir são 
apresentados os principais julgamentos efetuados pela Administração durante o 
processo de aplicação das políticas contábeis da Cia. e que mais afetam signi-
ficativamente os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. (a) Con-
tabilização de contratos de concessão. Na contabilização dos contratos de 
concessão, a Cia. efetua análises que envolvem o julgamento da Administração, 
substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da interpretação de con-
tratos de concessão, determinação e classificação dos gastos de implementa-
ção da infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias como ativo de concessão 
contratual. (b) Momento de reconhecimento do ativo de concessão contra-
tual. A Administração da Cia. avalia o momento de reconhecimento dos ativos 
das concessões com base nas características econômicas de cada contrato de 
concessão. O ativo de concessão contratual se origina na medida em que a 
concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura 
de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto. O 
ativo de concessão contratual é registrado em contrapartida a receita de infra-
estrutura, que é reconhecida conforme os gastos incorridos. A parcela do ativo 
de concessão contratual indenizável é identificada quando a implementação da 
infraestrutura é finalizada. (c) Determinação da taxa de desconto do ativo  
de concessão contratual. A taxa aplicada ao ativo de concessão contratual 
é uma taxa de desconto que melhor representa a estimativa da Cia. para a re-
muneração 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 de concessão contratual é estabelecida na data 
do início de cada contrato de concessão e fixa durante todo o prazo da conces-
são. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Cia. tem 
direito a receber, a quantia escriturada do ativo de concessão contratual é ajus-
tada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita 
ou despesa no resultado. (d)  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. (e)  Determinação das 
receitas de operação e manutenção. Quando a concessionária presta servi-
ços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo 
como um dos parâmetros os valores estimados pelo Poder Concedente e os 
respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. 3 Gestão de risco 
financeiro. 3.1  Fatores de risco financeiro. As atividades da Cia. a expõem 
a diversos riscos financeiros: risco de aplicações financeiras e endividamento, 
risco de crédito, risco de capital, risco de mercado, risco de liquidez e riscos 
operacionais. (i) Riscos de aplicações financeiras e endividamento. A Cia. 
adota uma política conservadora de aplicação dos recursos, sendo que sua tota-
lidade é alocada em instrumentos financeiros de renda fixa atrelados à variação 
do CDI.  Valor de mercado dos instrumentos financeiros. Em 31/12/2019 os 
instrumentos financeiros registrados no balanço patrimonial são como segue. 
Os valores apresentados como ativos e passivos financeiros são assim demons-
trados por categoria:

2019
Controladora Consolidado

Valor Valor de Valor Valor de
Ativos financeiros contábil mercado contábil mercado
Mensurados pelo custo amortizado:
Contas a receber - Clientes 147 147 33.109 33.109
Partes relacionadas 18.323 18.323 - -
Mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado:
Caixa e equivalentes de caixa 17 17 47.466 47.466
Caixa restrito - - 30.932 30.932

18.487 18.487 111.507 111.582

Passivos financeiros
Mensurados pelo custo amortizado:
Fornecedores 2.041 2.041 90.675 90.675
Debêntures e financiamentos (i) - - 1.806.454 1.806.454
Partes relacionadas 195.507 195.507 - -

197.548 197.548 1.897.129 1.897.129
(i)  Devido às características dos contratos de financiamento descritas na Nota 16 
o valor justo das debêntures e financiamentos se aproxima do seu valor contábil. 
(ii) Risco de crédito. Salvo pelo ativo de concessão, a Cia. não possui outros 
saldos relevantes a receber de terceiros contabilizados neste exercício. Por esse 
fato, esse risco é considerado baixo. A RAP de uma empresa de transmissão é 
recebida das empresas que utilizam sua infraestrutura por meio de tarifa de uso do 
sistema de transmissão (TUST). Essa tarifa resulta do rateio entre os usuários do 
Sistema Integrado de Transmissão (SIM) 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, consumi-
dores 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, deste modo o 
risco de crédito é baixo. (iii) Risco de capital. A Cia. administra seu capital, para 
assegurar a continuidade de suas atividades normais, ao mesmo tempo em que 
maximizam o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas ope-
rações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio.  (iv) Risco 
de mercado. A utilização de instrumentos financeiros pela Cia. tem como objetivo 
proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado, 
principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices de 
preços e moedas. A Cia. não possui contratos de derivativos para fazer hedge
contra esses riscos, porém, estes são monitorados pela Administração, que perio-
dicamente avalia a exposição da Cia. e propõe estratégia operacional, sistema de 
controle, limite de posição e limites de créditos com os demais parceiros do mer-
cado. A Cia. também não possui aplicações de caráter especulativo ou quaisquer 
outros ativos de risco. Os principais riscos de mercado os quais a Cia. está expos-
ta são os seguintes: •  Riscos relacionados às aplicações financeiras. A Cia. adota 
política conservadora de aplicação dos recursos, sendo que a maior parte destes 
é alocada em certificados de depósitos bancários. •  Riscos relacionados às taxas 
de juros. As controladas estão expostas a riscos relacionados à taxa de juros um 
a vez que possuem debêntures e financiamentos com taxas de juros pós-fixadas. 
O risco é administrado através da manutenção de aplicações financeiras também 
pós-fixadas.  (v) Risco de liquidez. A responsabilidade pelo gerenciamento do 
risco de liquidez é da Administração da Cia., que gerencia o risco de liquidez de 
acordo com as necessidades de captação e gestão de liquidez de curto, médio e 
longo prazo mantendo linhas de crédito de captação de acordo com suas neces-
sidades de caixa combinando os perfis de vencimento de seus ativos e passivos 
financeiros. A tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos da 
Cia., por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente entre a 
data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Os valores divulga-
dos na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados e apresentam 
os valores do juros e principal.

Controladora
Menos de 

um ano
Entre um e
 dois anos

Entre dois e 
cinco anos

Acima de cin-
co anos

Fornecedores 2.041 - - -
2.041 - - -
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Consolidado
Menos de

 um ano
Entre um e
 dois anos

Entre dois e 
cinco anos

Acima de 
cinco anos

Fornecedores 90.675 - - -
Debêntures e financiamentos 213.079 452.371 472.290 1.653.979

303.754 452.371 472.290 1.653.979
(vi) Riscos operacionais. Os riscos operacionais são aqueles inerentes à 
própria execução do negócio da Cia. e podem decorrer das decisões opera-
cionais e de gestão da empresa ou de fatores externos. •  Risco de interrupção 
do serviço: em caso de interrupção do serviço, a Cia. estará sujeita à redução 
de suas receitas através da aplicação de algumas penalidades, dependendo 
do tipo, do nível e da duração da indisponibilidade dos serviços. • Risco de 
construção e desenvolvimento da infraestrutura: caso a Cia. expanda os seus 
negócios através da construção de novas instalações de transmissão poderá 
incorrer em riscos inerentes a atividade de construção, atrasos na execução 
da obra e potenciais danos ambientais que poderão resultar em custos não 
previstos e/ou penalidades. • Risco técnico: a infraestrutura da Cia. é dimen-
sionada de acordo com orientações técnicas impostas por normas locais e 
internacionais. Ainda assim, algum evento de caso fortuito ou força maior pode 
causar impactos econômicos e financeiros maiores do que os previstos pelo 
projeto original. Nestes casos, os custos necessários para a recolocação das 
instalações em condições de operação devem ser suportados pela Cia..
4  Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Caixa e bancos 15 2 12.164 52.622
Aplicações financeiras (i) 2 13.101 35.302 9.707

17 13.103 47.466 62.329
(i)  Refere-se a aplicações financeiras em cédulas Santander e Bradesco re-
muneradas por 96% a 100% CDI com liquidez imediata. 5 Contas a receber 
- Clientes. O saldo consolidado em 31/12/2019 refere-se principalmente aos 
clientes das empresas  LXTE (R$ 14.897) e LMTE (R$ 13.828). 

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Clientes 147 147 33.109 37.374
147 147 33.109 37.374

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

A vencer - - 30.839 31.338
Vencidos até 30 dias - - 177 96
Vencidos de 30 até 365 dias 147 147 771 1.343
Vencidas há mais de 365 dias (i) - - 1.322 4.597

147 147 33.109 37.374
(i) Os valores vencidos há mais de 365 dias pertencem à LXTE R$ 696 (R$ 
1.817 em 2018) e LMTE R$ 626 (R$ 2.780 em 2018). As controladas não 
registram provisão para créditos de liquidação duvidosa em relação aos seus 
clientes, uma vez que, em caso de inadimplência, as controladas, como agen-
te de transmissão, poderão solicitar ao ONS o acionamento centralizado de 
garantia bancária do usuário relativa ao contrato de constituição de garantia 
ou carta de fiança, conforme previsão no contrato de concessão. 6  Caixa 
restrito. Os títulos e valores mobiliários classificados como fundos vinculados 
correspondem a aplicações financeiras em CDB atualizadas pelo CDI, que 
refletem o valor de mercado.

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Banco Votorantim - IEP (a) - 902 - 902
Banco da Amazônia – LXTE (b) - - 14.454 10.854
Banco da Amazônia – LMTE (b) - - 13.579 9.979
Banco Bradesco – LTTE (c) - - 2.899 1.198

- 902 30.932 22.933
(a) O CDB do Banco Votorantim é cedido fiduciariamente a favor dos deben-
turistas, em garantia das duas emissões de debêntures de data 15/12/2011. 
Em 2019, as debêntures foram integralmente liquidadas. (b)  Esses saldos 
referem-se às contas de reservas constituídas pela LXTE e LMTE conforme 
contrato com o BASA (Banco da Amazônia). A movimentação só poderá ser 
realizada para pagamentos ao BASA. (c) Refere-se à conta reserva estabe-
lecida em garantia do contrato de empréstimo das Debêntures. 7  Despesas 
antecipadas. Em 31/12/2019 os saldos referentes a seguros antecipados 
eram os seguintes: LXTE R$ 1.338 , LMTE R$ 88 , POMTE R$ 68 , Gemini R$ 
937  e em 31/12/2018 os saldos eram de R$ 101 LXTE, R$ 89 LMTE, R$ 103 
POMTE e R$ 26  Gemini. 
8  Impostos e contribuições sociais 

Controladora Consolidado
Ativo Reclassificado
Circulante 2019 2018 2019 2018
Imposto de renda (a) 10.194 7.846 13.290 10.732
Contribuição social (a) 5.883 5.360 7.968 7.614
IRRF 145 1.599 5.179 6.232
Outros - 142 5.170 5.495

16.222 14.947 31.067 30.073
(a) O saldo apresentado refere-se, basicamente, ao imposto de renda e contri-
buição social pagos a maior no ano de 2010. A Cia. já solicitou restituição dos 
valores mencionados e possui a expectativa de recebê-los nos próximos 12 
meses, conforme andamento do processo.

Controladora Consolidado
Passivo 2019 2018 2019 2018
Circulante
IRPJ - - - 2
CSLL - - 477 -
PIS 3 - 965 579
COFINS 19 3 4.591 4.425
IOF 893 893 893 893
ISS - 4 2.384 2.433
INSS 13 - 2.789 3.201
Taxas regulamentares - - 9.252 9.318
Outros 145 81 3.489 3.484

1.073 981 24.840 24.335
9  Ativo de concessão 
(a)  Movimentação do ativo de concessão

Partici-
pação 2018

Recei-
ta de 

infraes-
trutura

Remune-
ração do 
ativo de 

concessão 
contratual

Perda de 
remune-

ração
Recebi-
mentos 2019

LMTE 87,23% 1.992.239 - 152.373 (242.873) (125.738) 1.776.001
LTTE 100% 417.285 2.644 39.623 (33.181) (31.194) 395.177
LXTE 85,84% 2.209.954 - 160.057 (307.803) (133.223) 1.928.985

4.619.478 2.644 352.053 (583.857) (290.155) 4.100.163
Ativo
contratual
Circulante 336.369 297.568
Não circulante 4.283.109 3.802.595

Partici-
pação 2017

Receita 
de 

infraes-
trutura

Remu-
nera-

ção do 
ativo 

de con-
cessão 
contra-

tual
Adoção 
CPC47

Recebi-
mentos

Baixa 
aliena-

ção con-
trolada 2018

CPTE 100% 218.784 - - - - (218.784) -
LMTE 87,23% 2.193.434 - 164.940 (190.256) (175.879) - 1.992.239
LTTE 100% 390.522 44.135 37.718 (38.451) (16.639) - 417.285
LXTE 85,84% 2.169.806 - 167.155 23.833 (150.840) - 2.209.954

4.972.546 44.135 369.859 (204.874) (343.358) (218.784) 4.619.478
Ativo 
financeiro
Circulante 404.313 -
Não circulante 4.568.233 -
Ativo 
contratual
Circulante - 336.369
Não circulante - 4.283.109
(b)  Principais características

Empresa
Início do con-

trato
Anos de 

concessão
Início da

 operação
RAP ini-

cial
LMTE 16.10.2008 30 anos junho de 2013 71.880
LTTE 09.12.2011 30 anos outubro de 2017 27.980
LXTE 16.10.2008 30 anos junho de 2013 74.300
LITE (Nota 18) 01.08.2013 - - -
10  Adiantamentos a fornecedores. Os saldos em 31/12/2019 e de 2018 re-
ferem-se principalmente aos fornecedores das controladas LXTE (R$ 3.527 em 
2019 e R$ 5.059 em 2018) e LMTE (R$ 2.638 em 2019 e R$ 5.329 em 2018). 

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Materiais - 17.772 17.426
Serviços 26 46 2.703 5.571
Outros - 624 1.902
Perdas - (13.369) (13.369)

26 46 7.730 11.530
Curto prazo 26 46 1.565 1.142
Longo prazo - - 6.165 10.388
11  Partes relacionadas Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Plena Operação e Manutenção de 
Trans. de Energia 18.323 4.398 - -
Isolux Projetos e Instalações (i) - 57.432 - 57.432

18.323 61.830 - 57.549
Curto prazo - - - -
Longo prazo 18.323 61.830 - 57.549

Controladora Consolidado
Passivo 2019 2018 2019 2018
Linhas de Macapá Transm.de Energia S.A (ii) 104.985 96.882 - -
Linhas de Xingu Transm.de Energia S.A (ii) 90.417 65.807 - -
Linhas de Itacaiúnas Transm.de Energia S.A(ii) 105 - - -
Isolux Ingenieria S.A. - - - 13.871
Cachoeira Paulista Transm. de Energia S.A. - 379 - 379
Isolux Projetos e Instalações (i) - 19.008 19.008
Outras empresas - - 2.074

195.507 182.076 - 35.332
Circulante - 182.076 - 15.945
Não circulante 195.507 - - 19.387
(i)  Em 2017 a Cia. possuía um saldo a receber de 57.255 e um valor a pagar de 
R$ 49.389 com a Isolux Projetos e Instalações S.A. Em 2018 ocorreu um acor-
do referente ao montante do valor a pagar, o qual foi parcialmente amortizado 
até 2018, sendo o saldo remanescente de R$ 19.008 completamente liquidado 
em 2019. Com o advento da venda da Cia. em 2019, a Isolux Projetos e Ins-
talações não mais representa uma Parte relacionada, assim, o saldo a receber 
foi transferido para Outros ativos (não circulante). (ii)  Tratam-se de transações 

conta-corrente. Remuneração de administradores. Em 31/12/2019 e de 2018, 
os administradores não receberam remuneração paga pela Cia.. Por decisão dos 
acionistas, essa remuneração foi paga por partes relacionadas e não haverá res-
sarcimento a ser requerido da Cia.. 12 Depósitos judiciais. O saldo de R$ 7.184 
em 31/12/2019 é composto principalmente por depósitos judiciais trabalhistas, 
sendo R$ 1.550 relacionados à LXTE , R$ 2.337 relacionados à LMTE e  R$ 
3.297 relacionados  à LTTE. 
13 Investimentos 2019 2018

(Reclassificado)
Investimentos avaliados pelo método da 
equivalência patrimonial 1.640.441 1.874.596

1.640.441 1.874.596
Controladas e coligadas. As empresas investidas são concessionárias de 
transmissão de energia e Operação e  Manutenção de Linhas de Transmissão 
(POMTE) e são controladas isoladamente pela Cia.. A movimentação para o 
exercício findo em 31/12/2019, dos saldos de investimentos avaliados pelo 
método da equivalência patrimonial, incluindo o percentual de participação da 
Cia. em cada uma das controladas e coligadas, está demonstrada a seguir: (a) 
Movimentação dos investimentos avaliados pelo método da equivalência 
patrimonial

Empresa 2018
Aumento 

de capital
Incorpo-

ração
Equivalência de 

resultado 2019
PCTE 1.345 - (1.345) - -
POMTE 1.016 - 1.345 334 2.695
LTTE 197.122 - - (44.989) 152.133
LMTE 842.570 - - (86.559) 756.011
LXTE 832.543 - - (102.941) 729.602

1.874.596 - - (234.155) 1.640.441
1.874.596 1.640.441

2017
Adoção 
CPC 47

Au-
mento 
de ca-

pital

Aliena-
ção de 
partici-
pações Cisão

Emissão 
de ins-

trumento 
de patri-

mônio 
alocado 

em re-
servas

Equiva-
lência 
de re-

sultado 2018
CPTE (i) 79.816 11.699 (97.994) - - 6.479 -
JTE (i) 98.085 - (98.476) - - 391 -
PCTE - - - 1.624 - (279) 1.345
POMTE 1.644 - - (1.624) - 996 1.016
LTTE 227.355 (23.030) 38.363 - - - (45.566) 197.122
LMTE 909.149 (96.912) - - - (38) 30.371 842.570
LXTE 808.054 11.272 - - - (46) 13.266 832.543

2.124.103 (108.671) 50.062 (196.470) - (84) 5.658 1.874.596
Ágio 35.845 -

2.159.948 1.874.596
(b)  Informações relevantes sobre as investidas

2019

Controladas

Quantidade 
total de 

ações ou 
quotas pos-

suídas

Partici-
pação 
em %

Capital 
social

Patri-
mônio 
líquido

Lucro 
(prejuízo) 

líquido 
das inves-

tidas
Linhas de Macapá 
Transmissora de Energia 567.260.000 85,04 667.013 888.956 (101.781
Linhas de Xingu 
Transmissora de Energia 527.120.000 83,34 632.529 875.500 (123.527
Linhas de Taubaté 
Transmissora de Energia 416.006.000 100 416.006 152.135 (44.989)
Plena Op. e Manut. 
de Transmissoras de 
Energia Ltda.(1) 4.116.300 100 4.116 2.696 334
Linhas de Itacaiúnas 
Transmissora de Energia 
(Nota 18) 39.573.580 100 39.573 (30.804) 2.870

2018

Controladas

Quantidade 
total de 

ações ou 
quotas pos-

suídas

Partici-
pação 
em %

Capital 
social

Patri-
mônio 
líquido

Lucro 
(prejuízo) 

líquido 
das in-

vestidas
Linhas de Macapá 
Transmissora de Energia 567.260.000 85,04 667.013 990.738 35.715
Linhas de Xingu 
Transmissora de Energia 527.120.000 83,34 632.529 999.027 15.915
Linhas de Taubaté 
Transmissora de Energia 416.006.000 100 416.006 197.122 (45.566)
Plena Construções Ltda(1) 3.203.300 100 3.203 1.344 (279)
Plena Op. e Manut. de 
Transmissoras de Energia 
Ltda.(1) 913.000 100 913 1.017 997
Linhas de Itacaiúnas 
Transmissora de Energia 39.554.080 100 39.554 (33.694) (2.124)
(1)  Investida cujas demonstrações financeiras não foram examinadas por au-
ditores independentes.
14 Outros ativos Controladora

2019 2018
Depósitos e fianças 247 250
Admissão temporária 2.678 2.678
Valores a receber CTEEP (i) 5.599 5.333
Valores a receber CELEO (ii) 14.630 14.037
Isolux Projetos e Instalações (iii) 57.432 -

80.586 22.298
Curto prazo 2.925 2.928
Longo prazo 77.661 19.370
(i)  Referente ao saldo a receber da conta garantida da venda da ex-controlada In-
terligação Elétrica Norte e Nordeste S.A (IENNE). Valor atualizado pelo CDI, com 
prazo de 5 anos a vencer em 2022. (ii)  Referente ao saldo a receber da conta ga-
rantia da venda das ex-controladas Cachoeira Paulista Transmissora de Energia 
S.A (CPTE) e Jauru Transmissora de Energia S.A (JTE). Valor  atualizado pelo 
CDI, com prazo de 5 anos a vencer em 2023. (iii) Valor reclassificado de Partes 
relacionadas, conforme Nota 11. 15  Fornecedores. Os saldos em 31/12/2019 
e de 2018 referem-se principalmente aos fornecedores das empresas LXTE (R$ 
32.495 em 2019 e R$ 17.908 em 2018), LMTE (R$ 9.340 em 2019 e R$ 8.148 em 
2018) e LTTE (R$ 44.763 em 2019 e R$ 39.602 em 2018).

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

(Reclassificado)
Materiais - - 5.599 6.513
Serviços 2.041 802 83.763 58.260
Outros - - 1.313 3.225

2.041 802 90.675 67.998
Circulante 2.041 802 90.675 62.498
Não circulante - - - 5.500
19 Debêntures e financiamentos Controladora Consolidado
Circulante 2019 2018 2019 2018
Financiamentos (a) - - 40.094 71.126
Debêntures – principal e juros (b) - 34.202 116.503 305.233

- 34.202 156.597 376.359
Não circulante
Financiamentos (a) 501.522 513.141
Debêntures – Principal (b) - 31.244 1.175.236 1.084.180
Custo de Transação (b) - (536) (26.901) (29.846)

- 30.708 1.649.857 1.567.475
Total dos financiamentos e debêntures - 64.910 1.806.454 1.943.834

Controladora Consolidado
Debêntures 2019 2018 2019 2018
Saldo inicial 64.910 132.950 1.359.567 1.592.009
Baixa alienação controlada - - - (150.843)
Conversão de dívida - - - (54.916)
Amortização de principal (66.440) (51.996) (175.125) (103.802)
Pagamento de juros (5.608) (37.271) (23.083) (52.569)
Juros provisionados 6.602 20.848 100.536 126.901
Custo de transação 536 379 2.943 2.787

- 64.910 1.264.838 1.359.567
Financiamentos
Saldo inicial - - 584.267 639.515
Amortização de principal - - (37.342) (60.721)
Pagamento de juros - - (51.192) (42.541)
Juros provisionados - - 45.883 48.014

- - 541.616 584.267
Total das debêntures e financiamentos - 64.910 1.806.454 1.943.834
Circulante - 34.202 156.597 376.359
Não circulante - 30.708 1.649.857 1.567.475
A partir de 31/12/2019 as amortizações anuais das debêntures e dos financia-
mentos obedecem ao seguinte escalonamento:

Consolidado
Período Amortização anual
2021 149.185
2022 149.983
2023 153.563
2024 até 2033 1.197.126

1.649.857
(a)  Financiamentos. Segue abaixo as características dos financiamentos:

Consolidado
Financiamentos

Empresa Banco
Taxa de 
Juros

Venci-
mento

Circu-
lante

Não cir-
culante

Custo de 
Transação 2019

LXTE BASA FNO 8,50% 2031 14.281 135.617 - 149.898
LXTE BASA FNO 9% 2035 4.669 60.720 - 65.389
LMTE BASA FNO 8,50% 2033 13.707 153.378 - 167.085

LTTE BNDES
TJLP + 
2,85%

2029/
2030 4.739 97.537 - 102.276

LTTE BNDES
TJLP + 
2,45%

2029/
2030 2.698 54.270 - 56.968

40.094 501.522 - 514.616
(b)  Debêntures. Segue abaixo as características das debêntures:

Consolidado

Empresa Banco Taxa de Juros
Venci-
mento

Circu-
lante

Não cir-
culante

Custo 
de Tran-

sação 2019
LTTE (i) Bradesco IPCA + 8,24% 2030 2.326 59.301 (4.639) 56.988
LXTE (ii) BASA FDA TJLP +1% 2030 58.828 574.976 (11.672) 622.132
LMTE (iii) BASA FDA TJLP +1% 2030 55.349 540.959 (10.590) 585.718

116.503 1.175.236 26.901 1.264.838
(i)  Em 15/12/2014 foi efetuada a Quarta Emissão Pública de Debêntures sim-

ples, não conversíveis em ações, em série única, pelo valor de R$ 44.500 pela 
empresa Linhas de Taubaté transmissora de Energia S.A. As características 
das debêntures são os seguintes: • Quantidade: 4.450 (quatro oitocentos e 
cinquenta mil) •  Valor nominal: R$ 10.000 (mil) • Espécie: Simples não conver-
síveis em ações • Garantias reais: Penhor de ações/cessão fiduciária • Prazo: 
15 anos • Remuneração: IPCA + 8,24% a.a. • Amortização: semestral, junto 
com o pagamento dos juros. • Covenants: Índice de Cobertura do Serviço da 
Dívida maior ou igual 1,2x  e Índice de Capital Próprio maior ou igual 20%, am-
bos exigidos após doze meses da entrada em operação plena. • Vencimento: 
2030. (ii)  A Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. emitiu debêntures 
em 2010 (debêntures de primeira emissão privada conversíveis em dívida em 
quatro séries da espécie com garantia real e fidejussória) sendo 100% das 
debêntures subscritas pelo Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), 
gerido pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM, 
com as seguintes características: 
Valor: R$ 602.448; Prazo: 240 meses; Encargos: TJLP + 1% a.a.
A primeira prestação foi paga em outubro de 2014 e as demais a cada seis 
meses, vencendo-se a última prestação em outubro de 2030. Em 30/12/2010 
foi assinado o contrato de financiamento com o Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Norte (FNO) gerido pelo Banco da Amazônia - BASA, nos 
seguintes termos: 
Valor: R$ 151.017; Prazo: 240 meses; Encargos: Fixo - 10% a.a. 
A primeira prestação foi paga no dia 10/03/2015 e as demais no dia 10 dos 
meses subsequentes, vencendo-se a última prestação em janeiro de 2031. 
(iii)  A Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. emitiu debêntures 
em 2010 (debêntures de primeira emissão privada conversíveis em dívida em 
quatro séries da espécie com garantia real e fidejussória) sendo 100% das 
debêntures subscritas pelo Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), 
gerido pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, 
com as seguintes características: 
Valor: R$ 569.568; Prazo: 240 meses; Encargos: TJLP + 1,0 % a.a. 
A primeira prestação foi paga em outubro de 2014 e as demais a cada seis 
meses, vencendo-se a última prestação em outubro de 2030. Em 30/12/2010 
foi assinado o contrato de financiamento com o Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Norte (FNO) gerido pelo Banco da Amazônia - BASA, nos 
seguintes termos: 
Valor: R$ 142.722; Prazo: 240 meses; Encargos: Fixo: 10% a.a. 
A primeira prestação foi paga no dia 10/03/2015 e as demais no dia 10 dos 
meses subsequentes, vencendo a última prestação em janeiro de 2033. Ga-
rantias das debêntures e financiamentos. Os avais, penhores e garantias 
concedidos às instituições financeiras estão apresentados abaixo como se 
segue:
Empresa Banco Avais, penhoras e garantias

LXTE BASA
Penhor 100% das ações da concessionária e dos direitos 
emergentes da concessão. Incluindo conta reserva.

LMTE BASA
Penhor 100% das ações da concessionária e dos 
direitos emergentes da concessão.

LTTE BNDES
Fiança bancária 100% da dívida durante período 
construção; penhor 100% das ações da concessionária .

LTTE BRADESCO
Fiança bancária 100% da dívida durante período 
construção; penhor 100% das ações da concessionária.

17 Provisões. Em de 31/12/2019 as principais provisões no consolidado são 
referentes a contingências.

2019
Isolux LXTE LMTE LTTE LITE PLENA Total

Provisão para 
contingências (a) 5.794 24.148 13.139 24.016 40 497 67.634
Outras provisões (b) 455 - - - 28.213 - 28.668

6.249 24.148 13.139 24.016 28.253 497 96.302
Circulante -
Não circulante 96.302

2018
Isolux LXTE LMTE LTTE LITE PLENA Total

Provisão para 
contingências (a) 1.098 35.595 10.726 686 1.509 169 49.783
Outras provisões (b) 816 - - - 29.334 - 30.150

1.914 35.595 10.726 686 30.843 169 79.933
Circulante 169
Não circulante 79.764
(a)  Provisões para contingências. A Cia. constitui provisões, para cobrir 
eventuais perdas em demandas judiciais oriundas de reclamações trabalhis-
tas e cíveis, bem como o questionamento de autuações fiscais, para as quais 
seus advogados e consultores jurídicos classificam como riscos de perdas 
prováveis, possíveis e remotas, essas primeiras (prováveis) provisionadas na 
proporção que a administração julgou como de sua responsabilidade. Com 
base na opinião da Administração e suporte por seus assessores jurídicos, 
não é esperado, no encerramento desses processos, perdas superiores aos 
valores provisionados. A contrapartida do ajuste anual das provisões é reco-
nhecida no resultado do exercício como "Despesas gerais e administrativas". 

Provável
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
(Reclassificado)

Ambiental (i) - - 31.774 38.871
Cível (ii) - - 2.404 4.486
Fundiário (iii) - - 23.558 561
Trabalhista (iv) 1.538 1.098 5.384 5569
Tributário 93 - 351 296
Arbitragem 4.163 - 4.163 -

5.794 1.098 67.634 49.783
Os processos relacionados a perdas prováveis da Cia. e suas controladas em 
31/12/2019 referem-se aos seguintes assuntos: (i)   Ambientais. As controla-
das estão envolvidas em processo administrativo ambiental relacionado des-
cumprimento de condicionantes para o licenciamento ambiental. (ii)  Cíveis. 
A controladas estão envolvidas em processo cível relacionados a indenização 
decorrente da sua própria atividade, isto é, operar e manter suas linhas de 
transmissão, subestações e equipamentos nos termos do contrato de conces-
são de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. (iii) Fundiário. 
As controladas estão envolvidas em processo fundiário para constituição de 
servidão administrativa para a instalação e exploração de suas linhas de trans-
missão. (iv) Trabalhistas. As controladas respondem por certos processos 
judiciais, perante diferentes tribunais, advindos dos processos trabalhistas por 
questões de horas extras, adicional de periculosidade entre outros.

Possível
Controladora Consolidado
Valor Quant. Valor Quant.

Ambiental (i) - - 58.448 11
Cível 78 1 20.908 25
Fundiário - - 25.517 70
Trabalhista - - 9.584 22
Regulatório (ii) - - 29.837 6
Tributário (iii) 35.378 3 85.323 9

35.456 4 229.617 143
Relacionamos abaixo os principais processos possíveis da Cia. e de suas con-
troladas: (i)  Ambiental. - Execução de multa (LXTE). A Cia. está envolvida 
em processo judicial de execução de multa proveniente de descumprimento 
de condicionantes para o licenciamento ambiental. A Cia. defende que o valor 
da multa é desproporcional, tendo em vista a inexistência de danos ambien-
tais. A execução encontra-se suspensa. O valor da causa está avaliado em 
R$48.524. (ii) Regulatório. - Execução de Garantia (LTTE). Processo admi-
nistrativo por meio do qual a ANEEL busca a execução da garantia de fiel 
cumprimento do contrato em virtude do atraso na entrega do empreendimen-
to. A tese defendida pela empresa baseia-se na inocorrência das condições 
contratuais para a execução da garantia, tendo em vista a existência de fatos 
justificadores do atraso. Em decorrência deste processo administrativo a Cia. 
impetrou Mandado de Segurança, onde foi proferida andamento desfavorável, 
e, atualmente, está aguardando julgamento do recurso. O valor da causa está 
avaliada em R$ 29.476. (iii)  Tributário. - Auto de infração (Isolux). Auto de 
infração lavrado pelo Município de Porto de Moz, no Estado do Pará, em 2015, 
referente à suposta contratação de serviços para a obra de construção das 
Linhas de Transmissão que passaram por aquela localidade. A Cia. defende 
que os serviços foram prestados através de mão de obra própria, não sendo 
hipótese de incidência de ISS. - Execução fiscal (LXTE). Processo judicial 
de execução, de 2019, com base no auto de infração lavrado pelo Municí-
pio de Porto de Moz, no Estado do Pará, referente à suposta contratação de 
serviços para a obra de construção das Linhas de Transmissão que passa-
ram por aquela localidade. A Cia. defende que os serviços foram prestados 
através de mão de obra própria, não sendo hipótese de incidência de ISS. O 
processo ainda aguarda julgamento. O valor da causa está avaliado em R$ 
26.399. -  Cobrança de ISS (LMTE). Auto de infração lavrado pelo Município 
de Almeirim, no Estado do Pará, em 2014, referente à suposta contratação de 
serviços para a obra de construção das Linhas de Transmissão que passaram 
por aquela localidade. Em 2014 foi impetrado Mandado de Segurança contra 
o referido auto de infração. Em 2016 foi proferida sentença desfavorável, sem 
análise do mérito, objeto de recurso que aguarda julgamento até o presente 
momento. A Cia. defende que os serviços foram prestados através de mão de 
obra própria, não sendo hipótese de incidência de ISS. O valor da causa está 
avaliada em R$ 22.457. (b)  Outras provisões. O saldo refere-se basicamen-
te a Linhas de Itacaiúnas transmissora de Energia S.A., a qual ficou  exposta 
e sujeita às penalidades previstas na cláusula 9ª do Contrato de Concessão. 
A cláusula prevê que, em caso de atrasos injustificados em qualquer uma das 
etapas de construção do empreendimento a ANEEL poderá executar o Seguro 
Garantia. Este seguro garante à ANEEL a indenização pelos prejuízos decor-
rentes do inadimplemento das obrigações assumidas pela Cia.. A provisão de 
R$ 28.213 refere-se ao valor que a Cia. terá que ressarcir a seguradora pela 
execução da garantia por parte da ANEEL, conforme previsto no Contrato 
para Emissão de Apólices e Endossos de Seguro Garantia firmado entre a 
LITE e a seguradora. 
18 Passivo a descoberto de controlada

Aumento Equivalência
Empresa 2018 de capital Incorporação de resultado 2019
LITE (i) 33.695 20 - (2.910) 30.805

33.695 30.805
Aumento Equivalência

Empresa 2017 de capital Incorporação de resultado 2018
LITE (i) 32.954 2.865 - (2.124) 33.695

32.954 33.695
(i)  No início do projeto a LITE enfrentou muitas dificuldades para obtenção 
das licenças ambientais requeridas para iniciar as obras. Outros impactos não 
previstos no contrato da concessão como: alteamento de torres, desvios dos 
remanescentes florestais e restrição das áreas de supressão também incre-
mentaram os custos de constituição da LITE. O aumento dos gastos e o não 
recebimento dos investimentos a deixaram com uma situação financeira des-
favorável, fazendo com que, em 14/12/2017, fosse declarada a caducidade de 
seu contrato de concessão. 19 Patrimônio líquido. 19.1 Capital social subs-
crito. Em 31/12/2019, o capital social subscrito da Cia. é de R$ 1.995.776  di-
vidido em 2.452.742.855 ações ordinárias, nominativas  e sem valor nominal. 
A composição do capital social subscrito da Cia. é como se segue:
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Valor patrimonial

Quanti-
dade de 
ações

Participação 
quantidade 

por ação

Valor
ações su-
bescritas

Valor
por 

ação
Power Fundo de Invest. em Part.
Infraestrutura 1.936.376 78,95% 1.936.376 1,00
Perfin Apollo 14 Fundo de Invest. 
em Part.Infraestrutura 516.367 21,05% 59.400 0,12

2.452.743 100,00% 1.995.776 1,12
19.2 Capital social integralizado. Em 31/12/2019 o Capital social integrali-
zado é de R$ 1.836.876.  Os atuais acionistas, Power Fundo de Investimento 
em Part.Infraestrutura e Perfin Apollo 14 Fundo de Investimento em Part.In-
fraestrutura, subscreveram R$ 144.900 no referido ano, dos quais foram inte-
gralizados R$ 13.000 , restando um saldo a integralizar de R$ 131.900. Neste 
mesmo exercício os antigos acionistas também subscreveram e integraliza-
ram o montante de R$ 242.258, sendo que deste valor ,R$ 197.258 se refere a 
dividendos distribuídos em anos anteriores. A movimentação do capital social 
da Cia. em 2019 está demonstrada a seguir:

Quantidade de 
ações

Valor 
por ação Integralizado

Saldo em 31/12/2018 1.608.618.255 1,00 1.608.618.255
Subscrição e aumento de capital 
com saldo de dividendos a pagar em 
27.12.2019 197.257.683 1,00 197.257.683
Subscrição e aumento de capital em 
dinheiro com saldo Isolux Energy em 
27.12.2019 45.000.000 1,00 45.000.000
Subscrição de capital com capital 
a integralizar POWER FIP-
INFRAESTRUTURA em 27.12.2019 85.500.000 1,00 -
Aumento de capital em dinheiro com 
capital integralizado POWER FIP-
INFRAESTRUTURA em 30.12.2019 - 1,00 13.000.000
Aumento de capital com capital a 
integralizar PERFIN APOLLO 14 em 
30.12.2019 516.366.917 0,12 -
Saldo em 31/12/2019 2.452.742.855 1.863.875.938
19.3 Reserva legal. A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro 
líquido do exercício, limitada a 20% do capital social, em conformidade com 
a Lei das S.A. Em 2019 a Cia. não constituiu reserva legal devido ao prejuízo 
apurado no exercício. 19.4 Reserva especial de dividendos. De acordo com 
o Estatuto Social, a Cia. deverá distribuir 25% do lucro líquido do exercício 
como dividendo mínimo obrigatório. 19.5 Capital autorizado. De acordo com 
o estatuto social, a Cia. fica autorizada a aumentar seu capital, independente-
mente de reforma estatutária, até o limite de 2.581.834.584 ações, mediante 
a emissão de 129.091.729 novas ações ordinárias e nominativas. 20 Obriga-
ções tributárias. (a) Reconciliação da alíquota efetiva. Em 31/12/2019 e de 
2018, a reconciliação da despesa de imposto de renda e de contribuição social 
apresentada no resultado era como se segue:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Resultado antes da tributação (9.607) (47.093) (400.417) 26.205
Alíquota nominal 34% 34% 34% 34%
Despesas de imposto de renda 
e contribuição social calculada à 
alíquota nominal (i) - 16.012 136.412 (8.910)
Outros ajustes - (12.062) (12.423) (52.445)

- 3.950 123.719 (61.355)
(i)  Despesa de IR e CSLL na controladora não foi reconhecida por falta de 
expectativa de realização.
(b) Movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos
Ativo Consolidado

2018 Constituição (reversão) em 2019 2019
(Reclassificado)

LTTE 62.566 4.422 66.988
62.566 4.422 66.988

Consolidado

2017
Adoção 
CPC 47

Constituição 
(reversão) em 2018 2018

LTTE 77.419 11.864 (26.717) 62.566
77.419 11.864 (26.717) 62.566

Passivo Consolidado
2018 Constituição (reversão) em 2019 2019

LMTE (a) 147.137 (53.890) 93.247
LXTE (a) 192.281 (68.199) 124.082
Isolux 1.127 - 1.127

340.545 (122.089) 218.456
Consolidado

2017
Adoção CPC

47
Constituição

 (reversão) em 2018 2018
LMTE (a) 194.417 (58.704) 11.424 147.137
LXTE (a) 161.595 8.103 22.583 192.281
CPTE 10.466 (10.466) -
Gemini 5.189 - (4.062) 1.127

371.667 (50.601) 19.479 340.545
(a)  Os valores de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos origi-
nam-se basicamente das diferenças temporárias entre os prejuízos contábeis 
e fiscais. Esses ativos serão realizados ao longo do contrato de concessão. As 
empresas LXTE e LMTE iniciaram suas operações no ano de 2013 e começa-
rão a utilizar os créditos nos próximos cinco anos.
21  PIS e COFINS diferidos

Consolidado
2018 Constituição (reversão) em 2019 2019

LMTE 187.013 (19.457) 167.556
LTTE 39.270 (1.923) 37.347
LXTE 209.660 (25.656) 184,004
LITE 1.836 - 1.836

437.779 (47.036) 390.743
Consolidado

2017
Adoção 
CPC 47

Constituição 
(reversão) em 2018 2018

CPTE 5100 (5.100) -
LMTE 205.669 (17.599) (1.057) 187.013
LTTE 36.124 (3.557) 6.703 39.270
LXTE 206.001 2.205 1.454 209.660
LITE 1.836 - - 1.836

454.730 (18.951) (2.000) 437.779
22  Receita operacional líquida Consolidado

2019 2018
Receita de infraestrutura 2.644 44.135
Receita de operação e manutenção 26.070 37.960
Receita de ativo de concessão contratual 352.054 338.178
Perda de Remuneração de contratual (i) (583.857) -
Outras receitas (ii) 11.107 (1.617)
Receita bruta (191.982) 418.656
(i)  Refere-se à revisão tarifária das controladas descrita em seus contratos de 
concessão que ocorre a cada cinco anos e reduziu a RAP para o ciclo 2019 
-2020. Ademais, houve efeitos capturados no exercício de 2019 decorrentes 
de revisões em premissas e conceitos anteriormente utilizados para melhor 
refletir a realidade do negócio e os aspectos técnicos contábeis a serem segui-
dos. O montante reconhecido no resultado consolidado do exercício de 2019 
decorrente das revisões citadas foi de R$ 355.454. (i)  Valores referentes as 
outras receitas como parcelas de ajuste do ciclo anterior, indisponibilidade 
de equipamentos e outras receitas relacionadas a outros serviços prestados.   
Segue abaixo a conciliação entre a receita bruta e a receita apresentada na 
demonstração de resultado do exercício:

Consolidado
2019 2018

Receita bruta (191.982) 418.656
(-) PIS e COFINS 17.488 (40.017)
(-) Encargos regulatórios (10.985) (11.998)
Receita líquida operacional (185.479) 366.641
23  Custos e despesas por natureza Consolidado

2019 2018
(Reclassificado)

Perda alienação participação societária - (25.141)
Prestação de serviços (18.132) (40.903)
Custos de operação e manutenção (39.032) (21.370)
Perdas e garantias 2.833 (137)
Assessoria (14) (7.704)
Indenizações (27) (25)
Tributos (12) (74)
Pessoal (11.920) (25.390)
Outros (1.261) (1.858)
Custo de construção e de operação (67.565) (122.602)
Custos (27.748) (65.450)
Despesas (39.817) (57.152)

(67.565) (122.602)

24  Outras receitas. Em 2019 foi recebido pela Cia. o valor de R$ 11.699 
referente ao ajuste de preço da venda da investida Cachoeira Paulista Trans-
missora de Energia S.A.
25  Resultado financeiro Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Receita de aplicações financeiras 3.168 379 5.653 1.874
Outras receitas financeiras - 485 7.771 2.423
Receitas financeiras 3.168 864 13.424 4.297
Juros de debêntures e financiamentos (6.602) (20.848) (146.419) (174.807)
Outras despesas financeiras (3.076) (375) (26.077) (54.197)
Despesas financeiras (9.678) (21.223) (172.496) (229.004)

(6.510) (20.359) (159.072) (224.707)
26  Seguros (Não auditado). A Cia. adota política de manutenção de seguros 
em níveis que a Administração considera adequados para cobrir os eventuais 
riscos de responsabilidade ou sinistros de seus ativos. Assim, dada a imate-
rialidade dos ativos mantidos em seu escritório, a Cia. opta por apenas possuir 
cobertura de seguro para os veículos da frota, porém as controladas possuem 
os seguintes seguros: 

Consolidado

Modalide LXTE LMTE LTTE
Importância 

segurada 2019
Riscos operacionais 100.000 100.000 100.000 300.000
Riscos de engenharia - - 45.109 45.109
Riscos civil obra - - 10.000 10.000
Responsabilidade civil geral 10.000 10.000 10.000 30.000
Escritório - 1.000 - 1.000
Seguro garantia executante - - 21.250 21.250
Transporte - - 1.500 1.500

110.000 111.000 187.859 408.859
27 Outras divulgações sobre o fluxo de caixa 
Reconciliação da dívida líquida Controladora

2019 2018
Empréstimos - circulante - 34.202
Empréstimos – não circulante - 30.708
Total da dívida - 64.910
(-) Caixa e equivalentes de caixa (17) (13.103)
Dívida líquida (17) 51.087

Controladora
Debêntures

Circu-
lante

Não 
circu-
lante

Total
da dívi-

da

Caixa e 
equiva-

lentes
Dívida 
líquida

Dívida líquida em 31/12/2018 34.202 30.708 64.910 (13.103) 51.807
Movimentações que afetaram o 
fluxo de caixa (72.048) 7.138 (64.910) 13.086 (51.824)
Movimentações que não 
afetaram o fluxo de caixa:
Transferências para o circulante 37.846 (37.846) - - -
Dívida líquida em 31/12/2019 - - - (17) (17)
27 Resumo das principais práticas contábeis. As principais políticas contá-
beis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão defini-
das abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercí-
cios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 27.1 Conversão de 
moeda estrangeira. (a) Moeda funcional e moeda de apresentação. Os
itens incluídos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Cia. são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no 
qual a Cia. atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão 
apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Cia.. 27.2 Caixa e 
equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os de-
pósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com 
vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança 
de valor. 27.3 Caixa restrito. Compreendem depósitos em garantia dos finan-
ciamentos recebidos e das obrigações da Cia. relativo a medidas compensató-
rias. 27.4 Instrumentos financeiros. 27.4.1 Classificação e mensuração. A
Cia. classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: (i) mensura-
dos ao valor justo por meio do resultado; e (ii) custo amortizado. A classificação 
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A 
Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhe-
cimento inicial. 27.4.2 Ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio 
do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa. Os ganhos 
ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na de-
monstração do resultado em "Resultado financeiro" no exercício em que ocor-
rem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra 
operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do re-
sultado afetada pela referida operação. (i)  Valor justo por meio do resultado. 
São ativos financeiros mantidos para negociação ativa. Os ganhos ou as per-
das decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados 
ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do 
resultado na rubrica “Resultado financeiro” no período em que ocorrem, a me-
nos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra operação. 
Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resultado afe-
tada pela referida operação. A Cia. avalia, na data do balanço, se há evidência 
objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está re-
gistrado por valor acima de seu valor recuperável (“impairment”). Se houver 
alguma evidência, a perda mensurada como a diferença entre o valor recupe-
rável e o valor contábil desse ativo financeiro é reconhecida na demonstração 
do resultado. Em 31/12/2019, os ativos e passivos financeiros da Cia. classifi-
cados nessa categoria compreendiam caixa e equivalente de caixa e caixa 
restrito. (ii)  Custo amortizado. Esses ativos são mensurados subsequente-
mente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O 
custo amortizado é reduzido por perdas por redução ao valor recuperável. A 
receita de juros, ganhos e perdas cambiais e a redução ao valor recuperável 
são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconheci-
mento é reconhecido no resultado. Em 31/12/2019, os ativos e passivos finan-
ceiros da Cia. classificados nessa categoria compreendiam as contas a pagar 
aos fornecedores, contas a receber – clientes, os financiamentos e debêntures. 
27.5  Ativo de concessão. Conforme previsto no contrato de concessão, o 
concessionário atua como prestador de serviço. O concessionário implementa, 
amplia, reforça ou melhora a infraestrutura (serviços de implementação a infra-
estrutura) usada para prestar um serviço público além de operar e manter essa 
infraestrutura (serviços de operação e manutenção) durante determinado pra-
zo. A transmissora de energia é remunerada pela disponibilidade da infraestru-
tura durante o prazo da concessão. O contrato de concessão não transfere ao 
concessionário o direito de controle do uso da infraestrutura de serviços públi-
cos. É prevista apenas a cessão de posse desses bens para realização dos 
serviços públicos, sendo os bens revertidos ao concedente após o encerra-
mento do respectivo contrato. O concessionário tem direito de operar a infraes-
trutura para a prestação dos serviços públicos em nome do Poder Concedente, 
nas condições previstas no contrato de concessão. O concessionário deve re-
gistrar e mensurar a receita dos serviços que presta de acordo com os Pronun-
ciamentos Técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Clientes, CPC 48 – 
Instrumentos Financeiros e ICPC 01 (R1) – Contratos de Concessão. Caso o 
concessionário realize mais de um serviço regidos por um único contrato, a 
remuneração recebida ou a receber deve ser alocada a cada obrigação de 
performance com base nos valores relativos aos serviços prestados caso os 
valores sejam identificáveis separadamente. (a)  Ativo de Concessão – con-
tratual. Todas as concessões das controladas da Cia. foram classificadas den-
tro do modelo de ativo de concessão contratual, a partir de 01/01/2018, confor-
me adoção do CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes. O ativo de conces-
são contratual se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obriga-
ção de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita 
reconhecida ao longo do tempo do projeto, porém o recebimento do fluxo de 
caixa está condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de opera-
ção e manutenção. Mensalmente, à medida que as Controladas operam e 
mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de concessão contratual equivalen-
te à contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de desempe-
nho de construir torna-se um ativo financeiro, pois nada mais além da passa-
gem do tempo será requerida para que o referido montante seja recebido. Os 
benefícios deste ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do ativo de con-
cessão 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 premis-
sas 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 servi-

ço público de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os in-
vestimentos 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. Este fluxo de recebimentos é 
remunerado pela taxa que representa o componente financeiro do negócio, 
estabelecida no início de cada projeto e fixa durante todo o prazo de conces-
são. A implementação da infraestrutura, atividade executada durante fase de 
obra, tem o direito a contraprestação vinculado a performance de finalização da 
obra e das obrigações de desempenho de operar e manter, e não somente a 
passagem do tempo, sendo o reconhecimento da receita e custos das obras 
relacionadas à formação deste ativo através dos gastos incorridos. Assim, a 
contrapartida pelos serviços de implementação da infraestrutura efetuados nos 
ativos da concessão a partir de 01/01/2018 passaram a ser registrados na ru-
brica “Implementação da Infraestrutura”, como um ativo de concessão contra-
tual, por terem o direito a contraprestação ainda condicionados a satisfação de 
outra obrigação de desempenho. As receitas com implementação da infraes-
trutura e receita de remuneração dos ativos de concessão estão sujeitas ao 
diferimento de Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS cumulativos, registrados na 
conta “impostos diferidos” no passivo não circulante. 27.6 Contas a receber - 
Clientes. Destina-se à contabilização dos créditos faturados aos agentes do 
setor conforme determinações do Operador Nacional do Sistema por meio dos 
Avisos de Créditos (AVCs) mensais.  27.7 Imobilizado. São classificados 
como ativo imobilizado os bens não vinculados às concessões. O imobilizado 
é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo 
histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. A depre-
ciação dos ativos é calculada usando o método linear considerando os seus 
custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:

Anos
Móveis e utensílios 5
Equipamentos de informática 5
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apro-
priado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente 
baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do 
que seu valor recuperável estimado. 27.8 Contas a pagar aos fornecedores. 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou ser-
viços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, 
sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no 
período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda 
que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como 
passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método 
de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor 
da fatura correspondente. 27.9 Debêntures e financiamentos. As debêntures 
e financiamentos tomados são reconhecidos inicialmente no recebimento dos 
recursos líquidos dos custos de transação. Esses custos vão reduzir o saldo 
inicial e alterar a taxa de juros. Em seguida, os financiamentos tomados são 
apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros 
proporcionais ao período incorrido ("pro rata temporis"). 27.10 Provisões. As
provisões são reconhecidas quando: (i) a Cia. tem uma obrigação presente 
ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável que 
uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor 
possa ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo va-
lor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, 
com o uso de uma taxa antes do imposto que reflita as avaliações atuais do 
mercado para o valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos da 
obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo 
é reconhecido como despesa financeira. 27.11 Imposto de renda e contri-
buição 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 reconhecidos na demonstração do resultado, 
exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos 
diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhe-
cido no patrimônio líquido. O imposto de renda e a contribuição social diferidos 
são calculados sobre as diferenças temporárias entre as bases de cálculo do 
imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações 
financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para deter-
minação desses créditos 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 provável 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 alte-
rações. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados 
pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-
-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionado com a 
mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal.  27.12 Demais obrigações. 
São registradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando 
aplicável, dos correspondestes encargos e variações monetárias incorridos. 
27.13 Capital social. As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líqui-
do. Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações 
são demonstrados no patrimônio líquido, em conta redutora do capital, líquidos 
de impostos. 27.14 Reconhecimento de receita. Os concessionários devem 
registrar e mensurar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pro-
nunciamentos técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente. 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 
comercial e for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá 
direito. As receitas das Controladas são classificadas nos seguintes grupos: 
(a) Receita de infraestrutura. Refere-se aos serviços de implementação da 
infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das instalações 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, conside-
rando 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 resultado, no momento que in-
corridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Cia. 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 pos-
teriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de 
financiamento. (b)  Remuneração dos ativos de concessão. Refere-se aos 
juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor repre-
senta a remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por 
considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar 
o componente financeiro do ativo de concessão 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. (c) Receita de 
operação e manutenção. Refere-se aos serviços de operação e manutenção 
das instalações de transmissão de energia elétrica, que tem início quando da 
entrada em operação e visa a não interrupção da disponibilidade dessas ins-
talações. 27.15 Receitas financeiras e despesas financeiras. As receitas 
financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, variações 
cambiais e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo va-
lor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, 
através do método de juros efetivos. As despesas financeiras abrangem des-
pesas com juros e variações monetárias, líquidas sobre empréstimos e finan-
ciamentos, debêntures, variações cambiais, líquidas dos passivos em moeda 
estrangeira. Custos de empréstimos que não sejam diretamente atribuíveis à 
aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são reconhecidos 
no resultado através do método de juros efetivos. 27.16 Demonstração dos 
fluxos de caixa. A Cia. classifica nas demonstrações dos fluxos de caixa os 
juros pagos como atividade de financiamento e os dividendos recebidos como 
atividade operacional, por entender que os juros pagos representam custos 
para obtenção de seus recursos financeiros e os dividendos recebidos repre-
sentam uma extensão de suas atividades operacionais. 27.17  Eventos sub-
sequentes. Em 22/01/2020 através da Assembleia Geral Extraordinária, foi 
aprovada a alteração da denominação da “Isolux Energia e Participações S.A.” 
para “Gemini Energy S.A.”. Em 3/03/2020, através da Resolução Autorizativa 
da ANEEL Nº 8.647, foi aprovada a implantação do reforço para Linhas de 
Taubaté Transmissora de Energia S.A. referente ao empreendimento: T2020-
002 - SE Nova Iguaçu: 3° transformador 500/138 kV-3x300 MVA e 1° reator de 
barras 500 kV-(3+1)x45,3 Mvar.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Isolux Energia e Participações 
S.A. Opinião com ressalva. Examinamos as demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas da Isolux Energia e Participações S.A. (“Cia.”), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada 
“Base para opinião com ressalva”, item a), e possíveis efeitos do item b), as de-
monstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Isolux Energia e 
Participações S.A. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva. a) Ajustes de exer-
cícios anteriores Conforme divulgado na nota explicativa nº 9 às demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, a Cia. ajustou as premissas anteriormente 
adotadas quando da adoção do pronunciamento técnico CPC 47/IFRS 15 em suas 
controladas, que resultaram em ajustes registrados pela Administração no resulta-
do de equivalência patrimonial (Controladora), no montante de R$169.006, líquido 
dos efeitos tributários, na Receita de ativo de concessão contratual (Consolidado) 
e no Custo de operação e manutenção (Consolidado) no exercício findo em 
31/12/2019 nos montantes de R$212.899 e R$14.880, líquido dos efeitos tributá-
rios. Esses montantes deveriam ter sido reconhecidos nas demonstrações finan-
ceiras dos exercícios a quais as correspondiam mediante representação, confor-
me determinado pela NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro. Consequentemente, em 31/12/2019, a demonstração do re-
sultado do exercício e a demonstração do resultado abrangente da Controladora e 
do Consolidado estão subavaliadas no montante de R$169.006 e R$198.019, 
respectivamente, líquido dos efeitos tributários. b) Recuperabilidade de créditos a 

receber  Conforme mencionado na nota explicativa nº 14 às demonstrações finan-
ceiras, em 2018 a Cia. adquiriu créditos a receber da controlada Linhas de Tauba-
té Transmissora de Energia S.A., decorrentes de adiantamentos efetuados à Cia. 
Isolux Projetos e Instalações S.A., uma Cia. do grupo Isolux Corsán, que se encon-
tra em recuperação judicial. O saldo a receber em 31/12/2019 é deR$57.432 mil 
(R$57.432 mil em 31/12/2018). Não obtivemos evidência de auditoria apropriada 
quanto à natureza do valor adiantado, tampouco a necessidade ou não de se re-
gistrar baixa por “impairment”. Consequentemente, não foi praticável determinar 
se algum ajuste seria necessário nas demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas da Cia., caso as referidas evidências de auditoria tivessem sido obtidas.” 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Outros 
assuntos. Auditoria dos valores correspondentes As demonstrações financeiras 
da Cia., referentes ao exercício findo em 31/12/2018, apresentadas para fins de 
comparação, foram examinadas por outros auditores independentes, cujo relatório 
de auditoria, datado de 5/04/2019, continha opinião com ressalva sobre essas 
demonstrações financeiras sobre o item b) da seção “Base para opinião com res-
salva” acima. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações fi-
nanceiras. A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emiti-
da pelo International Accouting Standards Board (IASB), e pelos controles internos 

que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando e divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financei-
ras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela Administração da Cia. são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações finan-
ceiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi-
nanceiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são conside-
radas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma-
das com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma audi-
toria 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 resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envol-
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ver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos re-
levantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropria-
dos às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Cia.. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas di-
vulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Cia.. Se concluirmos que existe incerteza relevan-

te, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em conti-
nuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entida-
des ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as de-

monstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, super-
visão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de 
auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 31/03/2020.
Deloitte Touche Tohmats
Auditores Independentes

CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ
Diego Wailer da SilvaContador - CRC nº 1 RS 074562/O-3

Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. - LTTE CNPJ/MF nº 14.395.590/0001-03

Evandro Cavalcanti - Diretor
Luciana Borges Araújo Amaral – Diretora Administrativa Financeira
Juliana Silva Gomes Madureira – Contador – CRC RJ – 116377/0

2019 2018
Reclassifi cado

Ativo 476.059 497.790
Circulante 41.620 47.175
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 2.256 5.389
Ati\o de concessão - Contratual (Nota 11) 33.922 33.682
Adiantamentos a fornecedores (Nota 6) 1.308 4.393
Impostos a recuperar (Nota 7) 393 284
Clientes (Nota 8) 3.741 3.427
Não circulante 434.439 450.615
Ativo de concessão - Contratual (Nota 11) 361.255 383.603
Caixa restrito (Nota 10) 2.899 1.198
Depósitos judiciais (Nota 9) 3.297 3.248
IRPJ e CSLL diferidos (Nota 15) 66.988 62.566

434.439 450.615
Imobilizado - -

2019 2018
Passivo e patrimônio líquido 476.059 497.790
Circulante 56.092 43.936
Fornecedores (Nota 12) 44.763 34.102
Debêntures e financiamentos (Nota 13) 9.763 8.156
Impostos e contribuições a recolher 1.225 1.495
Outros passivos 341 183
Não circulante 267.832 256.730
Fornecedores (Nota 12) - 5.500
Provisão para contingências (Nota 16) 24.016 686
PIS e COFINS diferidos (Nota 14) 37.347 39.270
Debêntures e financiamentos (Nota 13) 206.469 211.274
Patrimônio líquido (Nota 17) 152.135 197.124
Capital social 416.006 416.006
Prejuízos acumulados (263.871) (218.882)

2019 2018
Reclassificado

Receita líquida (Nota 18) 12.081 77.646
Custo de operação e manutenção (Nota 19) (8.938) (41.757)
Lucro (Prejuízo) bruto 3.143 35.889
Despesas gerais e administrativas (Nota 20) (23.016) (91)
Lucro operacional (19.873) 35.798
Despesas financeiras (Nota 21) (29.921) (54.784)
Receitas financeiras (Nota 21) 383 201
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (29.538) (54.583)
Prejuízo antes do IR e da contribuição social (49.411) (18.785)
IR e contribuição social (Nota 15) 4.422 (26.781)
Prejuízo líquido do exercício (44.989) (45.566)
Prejuízo por lote de mil ações (básico e diluído) - R$ (108,15) (109,53)

2019 2018
Prejuízo líquido do exercício (44.989) (45.566)
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício (44.989) (45.566)

Capital
social

Prejuízos
acumulados Total

Em 01/01/2018 377.642 (150.286) 227.356
Aumento de capital 38.364 - 38.364
Adoção CPC 47, efeito em 01/01/2018 (23.030) (23.030)
Prejuízo do exercício - (45.566) (45.566)
Em 31/12/2018 416.006 (218.882) 197.124
Prejuízo do exercício - (44.989) (44.989)
Em 31/12/2019 416.006 (263.871) 152.135

2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Reclas-
sifi cado

Lucro (prejuízo) líquido do exercício (44.989) (45.566)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício 
com o caixa gerado pelas ( aplicado nas) aitividades 
operacionais
IR e contribuição social diferidos (Nota 15) (4.422) 26.781
Pis / Cofi ns diferido (Nota 14) (1.923) 6.702
Ativo de concessão - Contratual (Nota 11) (39.623) (37.718)
Juros dos empréstimos (Nota 13) 20.913 20.188
Perda de remuneração do ativo contratual (Nota 11) 33.181 -
Outros 395 1.345
(Aumento) redução nos ativos e passivos operacionais
Impostos a recuperar (Nota 7) (109) (814)
Outros ativos - 64
Clientes (Nota 8) (314) (3.180)
Adiantamentos a fornecedores (Nota 6) 3.085 (2.674)
Depósitos judiciais (Nota 9) (49) (19)
Fornecedores (Nota 12) 5.161 34.770
Partes relacionadas - 16.685
Impostos e contribuições a recolher (270) (194)
Provisão para contingências (Nota 16) 23.330 (139)
Outros passivos 158 (746)
Caixa aplicado nas operações (5.476) 15.485
Juros pagos (Nota 13) (18.165) (16.387)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (23.641) (902)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Ativo de contrato infraestrutura (Nota 11) (2.644) (44.135)
Ativo de concessão contratual (Nota 11) 31.194 16.639
Caixa restrito (Nota 10) (1.701) (54)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento 26.849 (27.550)
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamento
Amortização de principal (Nota 13) (6.341) (6.888)
Aumento de capital - 38.364
Cx. líquido gerado pelas atividades de fi nanciamento (6.341) 31.476
Aum. (red.) do caixa e equivalentes de caixa, líquidos (3.133) 3.024
Cx. e equivalentes de cx. no início do exercício (Nota 5) 5.389 2.365
Cx. e equivalentes de cx. no fi nal do exercício (Nota 5) 2.256 5.389

As Demonstrações fi nanceiras completas estão disponíveis na sede da Companhia.

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Linhas de Taubaté 
Transmissora de Energia S.A. Opinião com ressalva. Examinamos as de-
monstrações fi nanceiras da Linhas de Taubaté Transmissora de Energia 
S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos 
efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para opinião 
com ressalva", as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
fi nanceira da Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. em 
31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa 
para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil. Base para opinião com ressalva. Conforme divulgado na 
nota explicativa n° 11 às demonstrações fi nanceiras, a Companhia ajustou 
as premissas anteriormente adotadas quando da adoção do pronunciamento 
técnico CPC 47/IFRS 15, que resultaram em ajustes registrados pela Admi-
nistração na Receita do exercício fi ndo em 31/12/2019, no montante de 
R$26.173, bruto dos efeitos tributários (R$15.676, líquido dos efeitos tributá-
rios). Esse montante deveria ter sido reconhecido nas demonstrações fi nan-
ceiras dos exercícios aos quais correspondiam mediante representação, 
conforme determinado pela norma brasileira NBC TG 23 - Políticas Contá-
beis, Mudança de Estimativa e Retifi cação de Erro. Consequentemente, em 
31/12/2019, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do 
resultado abrangente estão subavaliadas no montante de R$15.676, líquido 
dos efeitos tributários. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nancei-
ras". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do 
Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria ob-
tida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. 
Ênfase. Sem ressalvar a nossa opinião sobre as demonstrações fi nanceiras, 
chamamos a atenção para o assunto descrito na nota explicativa n° 1.1 às 
demonstrações fi nanceiras, descrevendo que a Companhia apresenta preju-
ízo acumulado de R$ 263.871 e um capital circulante líquido negativo de R$ 
14.472 decorrente, basicamente, do aumento das obrigações de curto prazo 

ocorrido durante o exercício de 2019. A Administração está buscando solu-
ções que envolvem a conclusão das obras, revisão da estrutura de capital, 
eventuais aportes dos acionistas, entre outras ações para suportar as neces-
sidades de caixa de curto prazo. Outros assuntos. Auditoria dos valores 
correspondentes. As demonstrações fi nanceiras da Companhia, referentes 
ao exercício fi ndo em 31/12/2018, apresentadas para fi ns de comparação, 
foram examinadas por outros auditores independentes, cujo relatório de au-
ditoria, datado de 27/03/2019, continha opinião sem ressalva sobre essas 
demonstrações fi nanceiras. Responsabilidades da Administração pelas 
demonstrações fi nanceiras. A Administração é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacio-
nais de relatório fi nanceiro (IFRS), emitida pelo “International Accouting 
Standards Board” (IASB), e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a Administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operan-
do, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua con-
tinuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações fi nanceiras, 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 
Administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações fi nanceiras. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras. 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
fi nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente 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 nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações fi nanceiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. 

Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações fi nanceiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi ca-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimen-
to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Compa-
nhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Ad-
ministração. • 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 con-
dições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerte-
za relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir 
modifi cação 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 demonstra-
ções fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nancei-
ras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cati-
vas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos contro-
les internos que identifi camos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 
30/03/2020. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - Auditores Independentes - 
CRC n° 2 SP 011609/0-8 “F” RJ; Diego Wailer da Silva - Contador - CRC n° 
1 RS 074562/0-3.

Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e de 2018 (Em milhares de reais) Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12 (Em MR$)

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12 (Em MR$)
Demonstração do Resultado em 31/12 (Em MR$)

 Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido em 31/12 (Em MR$)

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Srs. Acionistas: Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, apresentamos para exame e deliberação dos srs. 
acionistas, as contas do exercício findo em 31/12/2019, constantes no Balanço Patrimonial, juntamente com as respectivas Demonstrações, documentos estes que 
atestam os atos e operações de nossa gestão administrativa e a situação Patrimonial e Financeira da Companhia. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2020. A Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 E 2019 (Em R$ Mil)
ATIVO 31/12/2018 31/12/2019
Circulante 12.310 13.159
Caixa e Bancos 267 172
Aplicações Financeiras 7.366 8.676
Estoques 130 228
Contas a Receber 3.398 2.827
Outras Contas 1.149 1.256
Não Circulante 31.263 29.188
Realizável Longo Prazo 
Investimentos 22.009 20.204
Imobilizado 22.823 23.377
(–) Depreciação Acumulada (13.579) (14.403)
Intangíveis 10 10
Total do Ativo 43.573 42.347
PASSIVO 31/12/2018 31/12/2019
Circulante 4.316 4.499
Fornecedores 348 252
Contas a Pagar 1.510 1.557
Salários e Encargos 721 823
Impostos/Contribuições 241 281
Outras Obrigações 1.496 1.586
Não Circulante
Patrimônio Líquido 39.257 37.848
Capital Social 25.840 25.840
Reservas de Lucros 13.417 12.008
Total do Passivo 43.573 42.347

31/12/2018 31/12/2019
Saldo Inicial das Disponibilidades 7.389 7.633
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
Resultado do Exercício 1.569 3.889
Ajustes de Exercícios Anteriores 12 (6)
Depreciações 930 825
Equivalência Patrimonial (2.238) (3.514)
Movimento do Contas a Receber (155) 463
Movimento do Estoque 30 (98)
Movimento Fornecedores e Contas a Pagar 341 (49)
Movimento Impostos Salários e Obrigações a Pagar (323) 232
Caixa Líquido Atividades Operacionais 166 1.742
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:
Aquisição Imobilizado (283) (554)
Baixas do Imobilizado 218
Lucro Recebido de Coligada 1.465 1.465
Caixa Líquido Atividades Investimentos 1.182 1.129
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:
Distribuição de juros e dividendos (1.104) (1.656)
Caixa Líquido Atividades Financiamentos (1.104) (1.656)
Saldo Final das Disponibilidades 7.633 8.848

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 2018 E 2019
(Em R$ Mil) 2018 2019
Receita Bruta 18.128 20.049
Impostos Incidentes (1.978) 2.187
Receita Operacional Líquida 16.150 17.862
Custo de Vendas e Serviços (11.491) (12.324)
Lucro Bruto 4.659 5.538
Despesas Operacionais (6.946) 7.039
De Vendas 508 585
Administrativas/Tributárias/Depreciações 6.438 6.454
Resultado de Operações Financeiras 304 374
Outras Receitas Operacionais 1.499 2.295
Lucro Operacional (484) 1.168
Resultados Não Operacionais 2.239 3.554
Ganhos de Capital e Investimentos 2.239 3.554
Lucro Líquido 1.755 4.722
Contribuição Social 56 175
Lucro Antes do I. Renda 1.699 4.547
Provisão p/Imposto de Renda 130 453
Lucro do Exercício 1.569 4.094
Lucro da Ação por lote de 1.000 ações R$ 23,08 60,20

CHAMI EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 34.125.641/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Em R$ Mil)

1 - Demonstrações Financeiras. As Demonstrações estão de acordo com as dispo-
sições da Lei 6.404/76 e Legislação atual. 2 - Principais Práticas Contábeis: a) Os 
registros estão de acordo com o regime de competência; b) As mercadorias na conta 
de estoque estão registradas ao custo médio de aquisição. Os prazos de compras e 
vendas não são relevantes, não havendo necessidade de trazer para valor presente. 

c) O imobilizado e os Investimentos estão demonstrados ao custo original de aquisi-
ção com as benfeitorias; d) As depreciações estão calculadas pelo método linear, de 
acordo com os índices fiscais que no momento atende ao projeto da empresa e estão 
reconhecidas no Resultado do Exercício, as novas atualizações para fins societário 
e ou para fins fiscais serão realizadas de acordo com a necessidade da empresa. 
3 - Capital Social: O capital social de R$ 25.840.000,00  totalmente subscrito e inte-
gralizado é representado por 68.000.000 de ações nominativas no valor de R$ 380,00 
o lote de 1.000 (mil) ações, sendo as Ações: Ordinárias Nominativas = 40.100.000; 
Preferenciais Nominativas Classe “A” = 26.048.000; Preferenciais Nominativas Classe 
“B” = 1.852.000; Totalizando 68.000.000 de ações. Reconhecemos a exatidão e ve-
racidade do presente Balanço Geral e Demonstrações Financeiras. Rio, 31/12/2019.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2020. Diretoria: Sonia Leite Chami - CPF 812.379.447-91, Marcia Leite Chami - CPF 738.732.337-20, Patricia Leite Chami - CPF 
901.306.777-87 e Maria Annita da Conceição Leite Chami - CPF 014.117.467-67.  Contador: Sergio Luiz Cotrim - CRC-RJ 29932/0-3 - CPF: 186.922.227-04.

Capital
Social

Reserva
 Legal

Reservas
 de Lucros Totais

Saldo em 31 de Dezembro de 2017 25.840 1.081 11.858 38.779
Distribuição de Dividendos – – (1.104) (1.104)
Ajustes Exercicios Anterior – – 12 12
Resultado do Exercício – 79 1.491 1.570
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 25.840 1.160 12.257 39.257
Distribuição de Dividendos – – (1.656) (1.656)
Ajustes Exercícios Anterior – – 7 7
Ajuste na equivalencia – – (3.853) (3.853)
Resultado do Exercício – 204 3.889 4.093
Saldo em 31 de Dezembro de 2019 25.840 1.364 10.644 37.848

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12 (Em R$ Mil)

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.




