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Alto risco de
faltar oxigênio
nas cidades
menores
A expectativa é que falte oxigênio nos pequenos hospitais, principalmente em cidades do interior,
dentro de poucos dias, alertou o
diretor de Logística do Ministério
da Saúde, general Ridauto Fernandes, em audiência da Comissão
Temporária da Covid-19 do Congresso nesta quinta-feira
O general explicou que há carretas esperando para serem abastecidas há dias em uma planta
produtora no interior do Maranhão. O mesmo ocorre no Paraná, onde envasadores estão sendo
obrigados a se deslocar para São
Paulo ou Rio de Janeiro.
Newton Oliveira, representante
da Indústria Brasileira de Gases
(IBG) na reunião, afirmou que as
indústrias enfrentam “muitas dificuldades, porque hospitais que
consumiam um determinado volume hoje consomem 5, 6, até 10
vezes mais do que consumiam. O
que gera uma série de dificuldades,
como a evaporação do produto”.
“Os tanques são dimensionados
para terem uma frequência de
abastecimento, então a vazão dos
equipamentos é restrita”, detalhou, segundo a Agência Senado.
O general Ridauto defendeu
que Congresso e Ministério da
Saúde precisam negociar uma
mudança legislativa com urgência,
para que as grandes empresas produtoras de oxigênio medicinal não
se recusem a abastecer carretas de
envasadores que atendem principalmente cidades do interior.
Para Ciro Marino, da Associação Brasileira de Indústria Química (Abiquim), o Ministério da Saúde precisa centralizar de fato esta
logística, para que o setor produtivo se concentre apenas na produção. Isso porque as empresas do
ramo têm sido sobrecarregadas
burocraticamente pelo assédio de
secretarias, prefeituras, agências
e órgãos em diversos níveis da
administração pública, diante do
quadro de incertezas.
Um ano após o início da pandemia, os mecanismos de centralização devem estar prontos em
breve, de acordo com a diretora
da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) Meiruze Freitas.
Nesta quinta-feira foram registradas 2.659 mortes pelo coronavírus no país, de acordo com
olevantamento independente dos
órgãos de imprensa. A média diária de óbitos nos últimos sete dias
foi de 2.096, recorde pelo 20º dia
consecutivo. No total, 287.795
brasileiros morreram oficialmente
devido à Covid.

Pobreza e desigualdade aumentaram na pandemia

Economia crescerá mais, porém
com os mesmos velhos problemas
Unctad alerta que retorno à austeridade é principal risco

A

injeção de US$ 1,9 trilhão pelo Governo dos
Estados Unidos levou a
novas projeções para a economia
global, com um crescimento este
ano mais forte do que o esperado.
A produção mundial deve crescer
4,7% em 2021, segundo o mais recente relatório da Unctad, agência
das Nações Unidas para comércio
e desenvolvimento. Em setembro,
a expectativa era de um avanço de
4,3%.
Mesmo que a nova projeção se
confirme, a economia global ainda ficará mais de US$ 10 trilhões
abaixo de onde poderia estar no
final de 2021 se tivesse permanecido na tendência anterior à pandemia.
“Um retorno equivocado à
austeridade após uma recessão
profunda e destrutiva é o principal risco para nossa perspectiva
global”, diz o relatório “Fora da
frigideira… No fogo?”, publicado

nesta quinta-feira como uma atualização do Trade and Development Report 2020 da Unctad.
O relatório afirma que dogmas
econômicos desatualizados, cooperação multilateral fraca e uma
relutância generalizada em lidar
com os problemas de desigualdade, endividamento e investimento
insuficiente pioram a saída da crise.
“Isso sugere que, sem uma mudança de curso, o novo normal para
muitos será uma recuperação desequilibrada, vulnerabilidade a novos
choques e insegurança econômica
persistente”, destaca a Unctad.
O impacto das ações dos governos tem sido desigual, com recuperações em forma de “K” surgindo dentro e entre os países. Os
países em desenvolvimento experimentaram algumas das maiores
quedas de renda per capita em
relação ao PIB. O Banco Mundial
estima que 250 milhões de pesso-

as cairão na pobreza (ganhos de
menos de US$ 3,20 por dia) como
resultado da pandemia.
O relatório vê sinais de que as
estratégias de crescimento emergentes após a Covid-19 em todo
o mundo estão voltando ao “velho normal”, com ênfase “indevida” nas exportações em partes do
Leste Asiático e na Europa Ocidental, política monetária frouxa
e consumo alimentado por ativos
nos EUA e dependência de influxos de capital privado e exportações de commodities na África e
na América Latina.
O relatório critica ainda a recusa dos países desenvolvidos em
apoiar uma renúncia aos direitos
de propriedade intelectual (Trips)
na Organização Mundial do Comércio para ajudar a aumentar a
disponibilidade da vacina, o que
“sinalizou uma prioridade dos lucros sobre as pessoas na luta contra a pandemia.”

Terceiro senador morre vítima da
Covid-19, mas CPI permanece na gaveta

M

orreu nesta quinta-feira o senador Major
Olímpio (PSL-SP), de
58 anos. Em 2 de março, ele informou ter sido diagnosticado com
Covid-19 e estava desde o dia 5
na UTI do Hospital São Camilo,
em São Paulo. Nos últimos meses,
o senador fez várias declarações
a favor da vacinação como única
forma de acabar com a doença.
Porém, semanas antes de ser internado, participou de uma manifes-

tação em Bauru, interior paulista,
contra o fechamento obrigatório
do comércio pelo poder local.
A notícia da morte do senador
foi divulgada pela assessoria por
meio do Twitter: “Com muita dor
no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e
amigo, Senador Major Olimpio.
Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmação do
óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por

tudo que fez por nós, pelo nosso
Brasil”, diz o post.
Major Olimpio foi o terceiro senador a morrer vítima da doença.
Antes dele, morreram os senadores José Maranhão, em fevereiro,
e Arolde de Oliveira, em outubro.
Pedido da CPI sobre a atuação do
governo na pandemia conta com
as assinaturas necessárias, mas a
comissão ainda não foi instalada
pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Orçamento
deve ser votado
na próxima
semana
O Congresso Nacional entra
na semana decisiva para a aprovação do Orçamento de 2021. O
relator-geral do PLN 28/2020,
senador Marcio Bittar (MDB-AC), apresenta o relatório final
neste domingo (21). O texto deve
ser votado na Comissão Mista de
Orçamento (CMO) na terça-feira
(23) e no Plenário do Congresso
Nacional, na quarta-feira (24). A
proposta orçamentária deveria ter
sido aprovada em dezembro.
Para tentar assegurar a votação
do texto, a presidente da CMO,
deputada Flávia Arruda (PL-DF),
convocou uma reunião de líderes
e nove reuniões deliberativas para
a próxima semana. Os representantes dos partidos na comissão se
encontram na terça-feira, às 14h.
No mesmo dia, o colegiado tem
três reuniões semipresenciais previstas. São mais quatro na quarta-feira e outras duas na quinta-feira
(25).
Nesta semana, a CMO concluiu
a votação dos 16 relatórios setoriais. Eles liberam R$ 19,7 bilhões
em emendas parlamentares. A
área da Saúde é maior beneficiada.
O setor deve ficar com R$ 9,79 bilhões em emendas, o equivalente
a 49,5% das sugestões de despesas apresentadas por senadores,
deputados, bancadas estaduais e
comissões permanentes do Congresso Nacional.
Além de incorporar emendas
parlamentares, os relatórios setoriais tratam das despesas discricionárias (de livre uso) do Poder
Executivo. São R$ 92 bilhões, o
equivalente a apenas 6% de todos
os gastos previstos para este ano.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,5608
R$ 5,7270
R$ 6,6279
R$ 0,8546
R$ 310,00

ÍNDICES
IGP-M

2,53% (fevereiro)
2,58% (janeiro)

IPCA-E
RJ (nov.)
SP (set.)
Selic
Hot Money

0,89%
1,32%
2,75%
0,56% a.m.
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Brasil, só Deus na causa
Por Paulo Alonso

O

negacionismo do
presidente Bolsonaro às normas
sanitárias e sua mais do que
desastrosa, irresponsável e
criminosa atuação em relação à pandemia que assola
o Brasil fizeram sua popularidade despencar, de acordo
com as últimas pesquisas
realizadas pelo Datafolha.
A pesquisa do Datafolha foi divulgada na última
quarta-feira e mostra que
54% dos entrevistados consideram ruim ou péssimo o
modo como o presidente
está lidando com a pandemia. Em janeiro deste ano,
eram 48%.
Dessa forma, fica evidente o descrédito do brasileiro
em relação à maneira como
vem Bolsonaro tratando esse tema, de forte impacto na
vida de milhares de pessoas
que dia após dia perdem familiares e amigos.
O Brasil registrou quase
3 mil mortes nas últimas 24
horas e, nesse mesmo período, mais de 90 mil contaminados. No país, mais de
280 mil pessoas já foram a
óbito e quase 12 milhões de
outras pessoas foram contaminadas.
A campanha de vacinação no país mais parece
uma brincadeira e de extremo mal gosto. Vacinas não
chegam. Não foram compradas quando deveriam
ter sido encomendadas, e
a população morre na fila
de espera nos hospitais e

nas portas dos estabelecimentos de saúde, públicos
e privados, aguardando por
tratamentos.
A primeira dose só foi
aplicada em menos de 11
milhões de pessoas, correspondente a menos de cinco por cento da população
brasileira; já a segunda dose
foi aplicada em menos de 4
milhões, correspondendo a
menos de dois por cento do
povo brasileiro.
Na mesma pesquisa, 43%
disseram considerar Bolsonaro o principal responsável pela situação atual,
enquanto apenas 17% atribuem essa responsabilidade
aos governadores. Ou seja, a campanha sistemática
de Bolsonaro para culpar
os governadores pela crise
fracassou. A gerência pela
crise da pandemia deve ser
do Governo Federal, centralizando ações, processos
e procedimentos. Esse embate com os governadores
dos estados, provocado pelo capitão-presidente Bolsonaro, é inaceitável.
Por fim, mas não menos
importante, subiu de 50%
para 56% o porcentual de
brasileiros que entendem que
Bolsonaro não tem condições de liderar o país. A falta
de liderança de Bolsonaro e
a total incapacidade para ser
o chefe da Nação e do Estado brasileiro são comprovados diariamente pelas frases
ditas por ele, por suas ações
tresloucadas e pelos gestos
incabíveis e, sobretudo, pelo
seu despreparo para servir ao

Brasil, de forma vocacionada.
A pesquisa também
aponta que o Governo Bolsonaro é reprovado por
44% dos entrevistados. No
levantamento anterior, divulgado em janeiro, o índice era de 40%. Entre os que
aprovam a gestão do presidente, o percentual passou
de 31% no levantamento de
janeiro para 30%, em março. Por outro lado, o índice
entre os que consideravam
regular passou de 26%, em
janeiro, para 24% no último
levantamento, segundo a
pesquisa.

Descrédito
do brasileiro
em relação à
maneira como vem
Bolsonaro tratando
a pandemia
Não é à toa que ele foi
apontado, pelo jornal Washington Post, com o pior
presidente da República,
em todo o mundo, nesse
momento de pandemia, por
sua falta de visão e de proatividade.
E por todas essas razões,
a população tem repensado
sobre sua “competência”
e até mesmo quanto à reeleição. O nome de Bolsonaro vem derretendo nas
pesquisas e já não era sem
tempo. Afinal, Bolsonaro já
cruzou a “linha vermelha”
há muito tempo. E essa “linha vermelha”, como diz o
deputado Marcelo Ramos,

vice-presidente da Câmara
dos Deputados, é a vacinação contra a Covid-19.
Imagino que, diante desse caos instaurado no país e
tendo em vista o colapso de
leitos e hospitais, o conhecido Centrão, mesmo que
assim o desejasse, não terá
como continuar a apoiar o
presidente se o programa
de imunização não deslanchar e de forma imediata.
Importante, por oportuno, também enfatizar que os
líderes do Centrão ficaram
agastados com a decisão
de Bolsonaro de contrariá-los no processo de substituição do ministro-general
Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. A troca
no Ministério foi uma imposição do Centrão, diante
da escalada da crise causada pela pandemia, agravada
pela incompetência cavalar
e ascendente do general intendente Pazuello – péssimo de comunicação, ruim
de logística, sem estratégia
alguma na pasta, conivente
com um presidente sem rumo e sem metas, negligente
com a compra das vacinas
e totalmente desconectado
das necessidades sanitárias
do povo brasileiro. Sua passagem pela Saúde foi algo
inimaginável, um show de
verdadeira incompetência.
Um verdadeiro caos!
O quarto ministro da Saúde, nesse curto período, Marcelo Queiroga, não parece
querer mudar o status quo,
em que pese ser um médico e
presidente da Sociedade Bra-

sileira de Cardiologia. Suas
primeiras declarações são de
total subserviência a Bolsonaro e com um discurso de
continuidade da política atual de um Ministério da Saúde. Ele se mostra totalmente
fora da realidade esperada,
longe dos anseios populares
e distante do regramento
da Organização Mundial da
Saúde que, por seus dirigentes, fizeram duras críticas esta
semana ao governo brasileiro, pelo descaso com a saúde
do país e, em consequência,
pondo em risco a saúde do
mundo.
As Ilhas Seychelles, na
África; Israel, no Oriente
Médio; e o Reino Unido, na
Europa, são campeões no
combate à pandemia e em
números absolutos de pessoas vacinadas. O Brasil está
na lanterna. E é o segundo
em mortes no mundo, atrás
dos Estados Unidos.
Bolsonaro sabotou a aquisição de vacinas, obrigou o
Ministério da Saúde a encampar tratamentos inócuos, fez
campanha contra o uso de
máscaras, permitiu aglomerações, chamou a Covid-19 de
gripezinha; falou que o coronavirus era coisa de maricas;
chega de mi-mi-mi; todos
vão morrer um dia; desdenhou os demais países que
lutam contra a pandemia; e
estimulou
aglomerações,
contrariando as orientações
do próprio Ministério, que,
desde a saída do ministro
Luiz Henrique Mandetta,
que deixou o cargo com 76%
de aprovação, está sem rumo,

tal qual um Titanic.
O Centrão, um pêndulo para a continuidade do
Governo Bolsonaro, tem
deixado claro que jamais
manteve apoio para promover aglomerações nem para
negar o uso de máscaras ou
a gravidade da pandemia.
Os parlamentares desse
bloco, com essas afirmações, querem deixar claro, e
começam a demarcar claramente o território, que pode definir sua manutenção
como sustentáculo político
do governo – determinante
até aqui para que não prosperassem nem os pedidos
de CPI para apurar responsabilidades sobre o desastre sanitário e humanitário
vivido no Brasil e nem os
inúmeros processos de impeachment, mais de 50, já
encaminhados ao Congresso Nacional.
E, assim, o Brasil dos brasileiros vai se arrastando e o
povo, massacrado e sem ter
para onde correr, assistindo
nas portas dos hospitais a
falta de comprometimento
de um presidente egocêntrico, teimoso e que ainda acha
tempo para criticar os que
lhe negam apoio e sobretudo
usar de duras e inapropriadas
palavras aos jornalistas e aos
veículos de comunicação. Sua
arte naif de tentar conduzir
os destinos do Brasil é sentida por todos os que pensam
e exigem mudanças radicais
no enfrentamento dessa pandemia.

incitar atos violentos, amealhar simpatizantes para o
cometimento de atos criminosos. E, à primeira vista,
não se vislumbra nos textos
de Felipe Neto nenhuma
dessas atitudes.
Então tenhamos todos
em mente o seguinte: podemos expressar nossas
opiniões, assumindo-as livremente, mas não podemos invocar esse direito
para estimular atos de violência, como por exemplo,
fechar o Congresso Nacional ou o Supremo Tribunal Federal.
Como quase 300 mil
mortos em decorrência da
pandemia de Covid, natu-

ral que se façam críticas à
gestão da saúde no país,
algumas mais moderadas e
outras mais inflamadas, mas
todas elas devem ser entendidas como manifestação
do pensamento e contra
argumentadas por aqueles
que não concordam.
O exemplo clássico talvez seja a famosa frase de
Voltaire: “Não concordo
com o que dizes, mas defendo até a morte o direito
de o dizeres.”

Paulo Alonso é jornalista.

O Caso Felipe Neto e liberdade de expressão
Por Francisco
Gomes Júnior

A

informação de que
um delegado de
polícia do Rio de
Janeiro, acatando pedido do
vereador Carlos Bolsonaro,
intimou o youtuber Felipe
Neto para prestar esclarecimentos sobre possível violação da Lei de Segurança
Nacional teve impacto em
vários setores da sociedade
e em especial na comunidade jurídica.
Todos sabemos que um
dos valores fundamentais
de nossa Constituição Federal é a liberdade de expressão, o direito de pro-

ferir opinião sem sofrer
qualquer inibição. Não se
admite, apenas, o anonimato.
Em outras palavras, a
opinião de todos os cidadãos é livre, seja ela qual for.
Aquele que se sentir prejudicado por algum texto que
lhe cause danos tem o direito de buscar a reparação
civil pleiteando indenização
por danos morais e/ou materiais.
A esfera penal não é
concebida para coibir manifestações livres, mas tão
somente para investigar
condutas típicas, conceituadas como crime. A liberdade de expressão protege
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àqueles que emitem opiniões e assim deve ser no Estado de Direito.
Alguns comparam o caso Felipe Neto com outros
casos, como o do deputado
federal Daniel Silveira (PSL-RJ) que foi preso no dia
16 de fevereiro, após fazer
um vídeo em que defendia
a destituição dos ministros
do Supremo Tribunal Federal (STF) e elogiava o Ato
Institucional nº 5 (AI 5). O
parlamentar teve recentemente a prisão em flagrante
substituída por prisão domiciliar. Não há como comparar alhos com bugalhos,
não há como comparar situações distintas.

A liberdade de expressão permite que se faça
críticas, que se use adjetivos (mais ou menos graves) com o objetivo de criticar posturas e opiniões
divergentes e, no caso do
youtuber, examinando as
postagens mais recentes,
percebe-se seu posicionamento e o contexto de suas críticas.
Para a liberdade de expressão não pode haver
censura, a nossa Constituição Federal encarregou-se
de vedar qualquer tipo de
censura. O que não é permitido, em nome da liberdade de expressão, é ameaçar pessoas ou instituições,
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Quem vive só receberá R$ 150
Auxílio emergencial sairá em abril

NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Cônsul-geral dos
EUA no Rio: exemplo
de solidariedade

S

cott Hamilton, atual cônsul-geral dos EUA, postou
em seu Facebook que contraiu Covid, mas que já está
recuperado. Faz um apelo para que sigamos as orientações da Ciência e que sejamos vacinados quando possível.
Menciona distanciamento social e uso da máscara. O
governo norte-americano, diz ele, vai enviar vacinas para o
staff do Consulado. O exemplo do diplomata norte-americano nos orgulha e se torna um apelo solidário!

Bistrô da Casa da Glória
Sob o comando do chef Christiano Ramalho, a ladeira
da Glória ganhou um bistrô, com menu criativo e repleto
de sensações novas. A experiência gastronômica, que
custa R$ 55, com entrada, prato principal e sobremesa,
acontece num espaço aberto, ao lado de uma piscina, com
serviço nota dez e sobretudo muita segurança.

INSS: socorro!
Com um possível aumento dos empréstimos, que ainda
precisa de aprovação do Executivo, os aposentados estão
sendo incomodados há quase uma semana para contrair
novos débitos em sua difícil vida. É lamentável como
financeiras têm acesso a esses dados.

Novo Guia de Petrópolis
Cristiane Michelin está preparando a versão de seu guia
2021 de Petrópolis com muitas preciosidades e lugares
pouco conhecidos. Sucesso garantido. Entre eles, está
a pousada Casa do Céu, com apenas 3 suítes e 11.000
metros de mata nativa, e o atelier da ceramista Rosalia Luz
Trintade.

Café no Vale do Café
Devagar, o café passa a ser introduzido no Vale do Café
fluminense, com um diferencial na oferta local. É preciso
muito cuidado, no entanto, para que tenhamos sempre
café certificado e de boa qualidade, para não perdermos a
confiança do mercado.

Apoio de peso
José Luiz Junior, profissional altamente competente da
região do Vale, é o novo consultor de Turismo da Prefeitura de Valença. Estamos torcendo para que os anseios do
trade local finalmente virem realidade.

Ajude-nos a ajudar
A escola técnica de Turismo Cieth está desenvolvendo
a campanha da sopa, para pessoas em situação de rua,
durante a pandemia. As doações podem ser entregues no
polo centro da Escola no Rio, que fica na Rua das Marrecas, 27, até o dia 30 de março.

O

governo enviará, “por vias administrativas”, a
medida provisória (MP) que
institui o novo auxílio emergencial para a população
mais vulnerável. O novo
benefício terá valor médio
de R$ 250, pagos em quatro
parcelas mensais a partir de
abril. Serão 45,6 milhões de
famílias contempladas, em
um investimento de aproximadamente R$ 43 bilhões
do Orçamento da União.
O auxílio emergencial
2021 será limitado a uma
pessoa por família, sendo
que mulher chefe de família
monoparental terá direito a
R$ 375, enquanto o indivíduo que mora sozinho – família unipessoal – receberá
R$ 150.
Um ato simbólico para a
entrega do texto estava pre-

visto para ocorrer presencialmente no Senado Federal, nesta quinta-feira, com
a participação do presidente
Jair Bolsonaro e do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), mas foi
cancelado após o anúncio
da morte do senador Major Olímpio (PSL-SP), por
complicações da Covid-19.
A informação foi dada pela
Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Aprovada no dia 4 de
março e confirmada pela
Câmara dos Deputados na
madrugada de sexta-feira
(12), a norma abre caminho
para o governo federal ultrapassar o limite do teto de
gastos, sem comprometer a
meta de resultado fiscal primário e sem afetar a chamada regra de ouro.

Do total de R$ 43 bilhões
para o auxílio emergencial
2021, R$ 23,4 bilhões serão
destinados ao público já inscrito em plataformas digitais
da Caixa (28.624.776 beneficiários), R$ 6,5 bilhões para integrantes do Cadastro
Único do Governo Federal
(6.301.073 beneficiários) e
mais R$ 12,7 bilhões para
atendidos pelo Programa
Bolsa Família (10.697.777
beneficiários). A operação
para pagamento das parcelas do auxílio seguirá o modelo utilizado em 2020, com
operacionalização pela Caixa
Econômica Federal.
O novo auxílio será pago
somente a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e renda mensal total de até três salários
mínimos. Para o público do
Bolsa Família, segue valen-

do a regra quanto ao valor
mais vantajoso a ser recebido entre o programa assistencial e o auxílio emergencial 2021. Os integrantes do
Bolsa Família receberão o
benefício com maior parcela (R$ 375).
Os integrantes do Bolsa Família serão contemplados com o benefício
conforme o calendário
habitual do programa, enquanto os demais receberão na Conta Social Digital (Caixa TEM), que pode
ser movimentada por um
aplicativo de celular. O
Ministério da Cidadania
continua responsável pelo processamento e pela
análise dos pedidos, além
de enviar para a instituição
financeira a relação de beneficiários elegíveis ao pagamento do benefício.

Lula: políticos devem
Índice que reajusta
assumir responsabilidade aluguel acumula inflação
por fornecimento de vacinas de 31,15% em 12 meses
Os políticos do mundo
têm que assumir a responsabilidade por fornecer vacinas não só para os seus
países, mas também para
nações que não podem pagar pelos imunizantes.
A recomendação é do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao
comparar a imunização em
massa no mundo ao fim da
Segunda Guerra Mundial,
já que as vacinas seriam
capazes de acabar com a
pandemia de Covid-19.
“Cada um está por si. Somos 7 bilhões no mundo e
vamos produzir 2 bilhões
de vacinas, o que significa que teremos 5 bilhões
sem vacina”, afirmou o
ex-presidente em entrevista à jornalista Christiane
Amanpour, exibida nesta
quinta-feira na CNN In-

ternacional, nos Estados
Unidos.
“É uma responsabilidade de todos os países do
mundo, incluindo o Brasil,
de produzir vacinas para
a sua própria população
e para países que não podem pagar”, acrescentou.
“Por isso que há um jeito,
o que precisa é que os políticos assumam responsabilidades.”
Na mesma entrevista, Lula sugeriu que o presidente
norte-americano Joe Biden
convoque uma reunião do
G20 (grupo que reúne líderes das nações mais ricas do
mundo) para que seja discutida a questão das vacinas.
O ex-presidente também
levantou a possibilidade de
os Estados Unidos doarem
parte do seu estoque de vacinas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Empregados do Trem do Corcovado
O SINTUR - Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo
do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com art. 16 Capítulo I, Título II do
Estatuto, convoca os empregados da Trem do Corcovado LTDA, para
Assembléia Geral Extraordinária, na forma virtual no dia 23/03/2021, às
13:00 horas em primeira convocação com a presença de 2% dos sócios,
e em segunda com qualquer número às 13:30 horas. 1- Aprovação da
pauta de reivindicações a ser encaminhada à Empresa, com vistas à
abertura de processo de negociação coletiva para data-base de 2021; 2Deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuição ao Sindicato, de
natureza negocial autorizando o desconto em folha, de acordo com o art.
513 da CLT; 3- Autorizar a diretoria a promover o processo de negociação
coletiva, celebrar acordo coletivo, bem como autorizar a adoção das
medidas judiciais para preservação da data-base através da instauração
de protesto judicial e do Dissídio Coletivo, podendo no mesmo celebrar
acordo; 4- Contribuição Sindical 2022 5- Discutir e decidir sobre aspectos
da campanha salarial e formas de convencimento ao bom desenvolvimento
do processo negocial; 6- Outros assuntos ligados à negociação coletiva
de data-base. Rio de Janeiro, 19 de março de 2021.
Maria Rosalina B. Gonçalves
Presidente

O Índice Geral de Preços
– Mercado (IGP-M), usado
como referência para o reajuste de contratos de aluguel, teve inflação de 2,98%
na segunda prévia de março
deste ano. A taxa ficou acima dos 2,29% observados
na segunda prévia de fevereiro. Segundo a Fundação
Getulio Vargas (FGV), o
IGP-M acumula taxa de
31,15% em 12 meses.
A alta de fevereiro para
março foi puxada pelos preços no atacado, no varejo e
na construção. O Índice de
Preços ao Produtor Amplo,
que mede o atacado, subiu
de 2,98% na prévia de fevereiro para 3,72% na prévia de
março. O Índice de Preços
ao Consumidor, que mede
o varejo, passou de 0,29%
para 0,89% no período. Já
o Índice Nacional do Custo
da Construção subiu de 1%
para 1,31%. Para economista
Alessando Azzoni, números
do primeiro trimestre devem
crescer mais.
“Temos um cenário

com inflação alta, preços
subindo e muitas pessoas completamente sem
renda, vivendo de auxílio
emergencial ou de outros
benefícios do INSS. Para
essas pessoas, o dinheiro
está valendo muito menos,
pois o impacto acontece
diretamente no consumo
dessas famílias. E são itens
básicos, então realmente
isso é muito preocupante”, alerta.
Azzoni cita alguns números acumulados no ano passado, quando o óleo de soja
subiu 104%, o arroz 76%,
o leite longa vida 27%, a
carne 18% e o tomate 53%.
“São itens presentes na cesta básica do brasileiro, que
acabaram puxando muito
essa variação da inflação.
Agora, teremos o impacto do IGP-M. Como ele já
acumula uma alta acima de
20%, provavelmente teremos um risco maior dessa
inflação do primeiro trimestre de 2021 ser ainda
maior”, alerta o especialista.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – REPENSAR – COOPERATIVA
HABITACIONAL DOS BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO – CONVOCAÇÃO DE AGO – ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA – O Presidente da REPENSAR – COOPERATIVA
HABITACIONAL DOS BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005437-7 e
inscrita no CNPJ sob o nº de registro 23.249.514/0001-80, Sr. Davino
Gomes Chaves, no exercício das suas atribuições, convoca os sócios
cooperados para participarem da AGO – Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no dia 31 de março de 2021, nas dependências do prédio onde
a cooperativa está estabelecida, em suas áreas comuns, a fim de dar
maior segurança e possibilitar a participação dos sócios, mantendo a
distância mínima exigida entre eles, seguindo os protocolos definidos pelos
Órgãos Sanitários e de Saúde, como prevenção contra a Pandemia –
COVID-19. Para tanto, a AGO será realizada na Rua Dias da Cruz, 738,
Apto. 201, Casa 2, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ, em primeira
convocação as 17:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos
sócios cooperados; em segunda convocação as 18:00 h com a presença
mínima de metade mais um dos sócios cooperados e em terceira e última
convocação as 19:00 h com a presença mínima de 10 (dez) sócios
cooperados. Na data da presente convocação a cooperativa tem no
total do seu quadro social 20 (vinte) sócios cooperados. Conforme
disposto no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os associados poderão participar
e votar a distância na Assembleia, caso necessário, nos termos do disposto
na regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial e
Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Economia (Incluído pela Medida Provisória nº. 931 e
Lei 14.030 de 2020). A Ordem do Dia da AGO é a seguinte: 1)
Apresentação da Prestação de Contas relativa ao Exercício 2020 para
Deliberação da Assembleia conforme itens a seguir: a) Apresentação do
Relatório de Gestão da Diretoria; b) Apresentação do Balanço Geral de
DSPE – Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício; c) Apresentação
do Parecer do Conselho Fiscal. 2) Deliberação da Assembleia sobre a
Prestação de Contas relativa ao Exercício 2020; 3) Deliberação da
Assembleia sobra a Destinação/Rateio de Sobras ou Perdas do Exercício
2020; 4) Eleição do Novo Conselho Fiscal para o Mandato de um ano 2021/
2022; 5) Demais assuntos de interesse social.
Rio de Janeiro – RJ, 19 de março de 2021.
Davino Gomes Chaves – Diretor Presidente
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Alerj aprova medida para
gerar emprego no Estado

A

Alerj deu mais um passo em busca da recuperação
dos empregos no estado. Essa semana, os deputados aprovaram o projeto de lei que obriga o Governo do
Estado a dar preferência para as empresas instaladas aqui
nos processos para contratação de produtos e serviços de
Saúde. O autor da proposta é o presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT).

Bacellar na disputa
por vaga no TCE
O deputado Rodrigo Bacellar (SDD) entrou forte
para a disputa pela vaga de
Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado (TCE).
Ele é advogado tributarista
com pós-graduação em
tributação, previdência,
finanças públicas e responsabilidade fiscal. Também Rodrigo Bacellar
foi assessor da secretaria
geral de planejamento do TCE e presidiu a Fundação Estadual do Norte Fluminense. Além de currículo, Bacellar
tem bom trânsito com os colegas deputados na Alerj e
é bem próximo do presidente da Casa, deputado André
Ceciliano.

Advogado também
quer concorrer
Outro nome cotado para a próxima vaga no TCE é o
do advogado Hormindo Bicudo, que já foi controlador
de Contas do Estado e tem em seu currículo cargos em
secretarias de vários municípios fluminenses e do próprio
TCE. Dr. Bicudo, como é conhecido, tem uma banca de
escritório de advocacia tributária e conhece bem a rotina
no Tribunal de Contas. A próxima vaga no TCE deve ser
aberta com a aposentadoria voluntária do conselheiro
Aloysio Neves.

Deputado playboy
O deputado Alexandre
Freitas (Novo), que participa
do Tribunal Especial Misto de
deputados e desembargadores
para julgar o impeachment do
governador Wilson Witzel, foi
apelidado pela deputada Lucinha (PSDB) de playboy. Ela
só se refere a ele assim. Tem Alexandre Freitas
gente concordando com ela e
achando que é por causa das roupas de grife que o deputado usa. Outros já acham que é falta de decoro e bullying
por parte da parlamentar. Freitas não reclama.

Ex-petistas querem
voltar ao ninho
A decisão do STF de anular a condenação de Lula mexeu com o cenário político em todos os níveis. Muitos dos
que trocaram de legenda quando o barco do PT começou
a fazer água ensaiam um retorno e já há, pelo menos, dois
nomes “fortes” para assumir o Ministério da Economia,
caso Lula volte ao Palácio do Planalto: Armínio Fraga e
Monica de Bolle. Na Câmara Municipal do Rio, Lindbergh
Faria já vem sendo tratado como ministro, e Benedita da
Silva já faz sugestões para um programa de governo do
PT, que nem existe ainda.

FecomercioSP defende
transporte de cargas como
atividade essencial

O

Conselho de Comércio Eletrônico (CCE) da
Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo
(FecomercioSP) enviou ofícios a diversas autoridades
nacionais (veja lista a seguir)
solicitando que orientem,
de forma clara e unificada,
as autoridades públicas do
país sobre a importância da
manutenção do transporte
de cargas com o status de
atividade essencial.
A medida se faz urgente
porque, em meio ao avanço da covid-19 em todo
o Brasil, em que diversos
Estados e cidades têm estabelecido restrições mais
rígidas de circulação de pessoas, o transporte de cargas
– movido pelo comércio
eletrônico – é fundamental
para evitar desabastecimento da cadeia produtiva e dos
pequenos negócios que,
cumprindo as determinações sanitárias, dependem
inteiramente do comércio
eletrônico neste momento
para não fecharem as portas, além de contribuir para
que as pessoas permaneçam
em suas casas sem a necessidade de circularem para
adquirir produtos necessários para o trabalho domiciliar ou subsistência de suas
famílias.
Projeção da FecomercioSP sobre 2020 sustenta a
importância do e-commerce como um alívio para as
empresas em meio ao cenário turbulento como o de

agora: a Pesquisa Conjuntural do Comércio Eletrônico
(PCCE) da Federação estima que o setor paulista terminou o ano passado com
crescimento de 32% em seu
faturamento real na comparação com 2019 – um crescimento que, em números
absolutos, seria da ordem
de R$ 7 bilhões. No total,
a projeção é que o e-commerce movimentou R$ 29,2
bilhões em 2020.
Ainda mais significativo é
notar que a maior expansão
nas receitas do comércio
eletrônico no ano passado
aconteceu no auge da primeira onda de covid-19, no
segundo trimestre, quando as pessoas estavam sob
medidas de restrição semelhantes às atuais: entre abril
e junho, o montante arrecadado pelo e-commerce paulista subiu 54% em relação
ao mesmo período de 2019.
Foi neste mesmo intervalo
de tempo que o comércio
eletrônico melhorou sua
participação no varejo como um todo, assumindo
4,6% do mercado, sendo a
alternativa de sobrevivência
para muitos estabelecimentos varejistas.
O pedido ainda se justifica observando que, segundo diversas pesquisas
científicas, o risco de contágio pela doença no contato
com embalagens e superfícies de produtos é mínimo.
Além disso, a logística
das entregas do e-commerce não promove aglomerações, enquanto os pro-

HBRAZ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.
CNPJ/MF: 37.829.995/0001-08 - NIRE: 3330033477-7
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02/03/2021
Data, Hora e Local: Aos 02/03/2021, às 08 hs, na sede social, Rio de Janeiro/
RJ, , na Avenida dos Flamboyants da Península nº 300, bloco 3, apartamento
304, bairro Barra da Tijuca, CEP: 22776-070. Convocação: Dispensada. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Composição
da Mesa: Sr. José Alves Pinheiro (Presidente) e Sra. Rosane Rezende Pinheiro (Secretária). Ordem do Dia: Discutir e deliberar as seguintes matérias: (i)
Manifestar-se a respeito da proposta da Diretoria da Companhia acerca da
redução de seu capital social, nos termos dos artigos 173 e 174 da Lei nº
6.404/76; (ii) Submeter à AGE da Companhia proposta de alteração do artigo
5º do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Por unanimidade de votos
dos Acionistas presentes, sem ressalvas e oposições, as seguintes matérias:
(i) Aprovaram a redução do capital social da Companhia, em R$ 1.049.150,00
, em razão de ser considerado excessivo o seu atual montante, nos termos do
artigo 173 da Lei nº 6.404/76, passando o capital social de R$ 1.054.150,00
para R$ 5.000,00. A redução do capital social que ora se aprova será realizada
mediante o cancelamento de 1.049.150 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal de emissão da Companhia; (ii) Em razão do exposto acima, aprovaram alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passou a
vigorar com a redação que lhe é dada a seguir: “Art. 5º O capital social é de
R$ 5.000,00 dividido em 5.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” (iii) Por fim, autorizaram a Diretoria a tomar todas as medidas necessárias
à consecução das deliberações aprovadas nesta assembleia. Encerramento:
nada mais havendo a tratar, lavrou-se a Ata em livro próprio, nos termos
do Artigo 130 da LSA, lida, aprovada e assinada por todos os Acionistas
presentes: (i) Sr. José Alves Pinheiro; (ii) Sra. Rosane Rezende Pinheiro;
(iii) Sra. Beatriz Rezende Pinheiro; (iv) Sr. Henrique Rezende Pinheiro; e
(v) Sra. Ana Carolina Pinheiro. RJ, 02/03/2021. Mesa: Sr. José Alves Pinheiro (Presidente) e Sra. Rosane Rezende Pinheiro (Secretária)Visto do
Advogado: Bárbara Martins Gomes OAB/RJ 229.152.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPMULT RIO – COOPERATIVA
HABITACIONAL DOS BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO – CONVOCAÇÃO DE AGO – ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA – O Presidente da COOPMULT RIO – COOPERATIVA
HABITACIONAL DOS BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005605-1 e
inscrita no CNPJ sob o nº de registro 28.890.885/0001-60, Sr. Sergio de
Paula Pinto, no exercício das suas atribuições, convoca os sócios
cooperados para participarem da AGO – Assembleia Geral Ordinária a
ser realizada no dia 31 de março de 2021, nas dependências do prédio
onde a cooperativa está estabelecida, em suas áreas comuns, a fim de
dar maior segurança e possibilitar a participação dos sócios, mantendo a
distância mínima exigida entre eles, seguindo os protocolos definidos
pelos Órgãos Sanitários e de Saúde, como prevenção contra a Pandemia
– COVID-19. Para tanto, a AGO será realizada na Estrada do Cafundá,
3075, Apto. 106, Bloco 1, Taquara, Rio de Janeiro – RJ, em primeira
convocação as 17:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos
sócios cooperados; em segunda convocação as 18:00 h com a presença
mínima de metade mais um dos sócios cooperados e em terceira e última
convocação as 19:00 h com a presença mínima de 10 (dez) sócios
cooperados. Na data da presente convocação a cooperativa tem
no total do seu quadro social 20 (vinte) sócios cooperados.
Conforme disposto no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os associados poderão
participar e votar a distância na Assembleia, caso necessário, nos termos
do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (Incluído pela Medida
Provisória nº. 931 e Lei 14.030 de 2020). A Ordem do Dia da AGO é a
seguinte: 1) Apresentação da Prestação de Contas relativa ao Exercício
2020 para Deliberação da Assembleia conforme itens a seguir: a)
Apresentação do Relatório de Gestão da Diretoria; b) Apresentação do
Balanço Geral de DSPE – Demonstração de Sobras ou Perdas do
Exercício; c) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal. 2) Deliberação
da Assembleia sobre a Prestação de Contas relativa ao Exercício 2020;
3) Deliberação da Assembleia sobra a Destinação/Rateio de Sobras ou
Perdas do Exercício 2020; 4) Eleição do Novo Conselho Fiscal para o
Mandato de um ano 2021/2022; 5) Demais assuntos de interesse social.
Rio de Janeiro – RJ, 19 de março de 2021.
Sergio de Paula Pinto – Diretor Presidente

fissionais que trabalham
transportando mercadorias
nunca deixaram de cumprir
as recomendações sanitárias, como o uso de álcool
em gel e de máscaras de
modo correto. Ainda nesse
sentido, a FecomercioSP
elaborou, em parceria com
outras entidades, o Guia
da entrega segura, que demonstra o engajamento das
empresas de transportes
com a segurança dos seus
colaboradores.
No entendimento da
Federação, considerar os
transportes de cargas como atividade não essencial
terá diversos impactos econômicos e sociais, como o
desabastecimento das famílias, o fim de muitos empreendimentos pequenos, que
atuam hoje por meio dos
seus marketplaces, e um
abalo significativo sobre o
setor de logística – hoje um
dos pilares da economia do
país.
Receberam ofícios da FecomercioSP com a solicitação o presidente do Conselho Nacional de Integração
de Políticas de Transportes
(Conit), Tarcísio Gomes
de Freitas; o presidente do
Conselho Nacional de Secretários de Transportes
(Consetrans), Valter Casimiro Silveira; o presidente da Frente Nacional de
Prefeitos (FNP), Jonas Donizette e o presidente do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass),
Carlos Eduardo de Oliveira
Lula.

Intenção de
Consumo
das Famílias
cresce 0,6%
em março
A Intenção de Consumo das Famílias, medida
pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo (CNC), teve uma alta de 0,6% na passagem de
fevereiro para março deste
ano. Com isso, o indicador
passou para 73,8 pontos,
em uma escala de zero a
200 pontos.
Apesar do resultado,
este é o pior mês de março desde o início da série
histórica, em 2010. Na
comparação com março do ano passado, por
exemplo, houve uma queda de 26,1%, o 12º recuo
neste tipo de comparação.
O índice está abaixo do
nível de satisfação (100
pontos) desde maio de
2015, de acordo com a
CNC.
Na comparação com
fevereiro, cinco dos sete
componentes do indicador
tiveram alta, com destaque
para o momento para a
compra de bens duráveis
(1,8%). Dois componentes tiveram queda: acesso
ao crédito (-0,5%) e nível
de consumo atual (-0,6%).
Na comparação com
março de 2020, os sete
componentes recuaram,
com destaque para momento para bens duráveis
(-40,2%) e perspectiva de
consumo (-32,1%).

REQUERIMENTO DE LICENÇA
G-CIP ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ nº 33.715.030/
0001-72, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente – SMAC, através do processo n 014/201.470/14, Licença
Ambiental Municipal para Construção Residencial Multifamiliar na Estrada dos Bandeirantes, s/nº, Lote 1 da Quadra B.

Cooperativa de Consumo dos Servidores da Universidade
Federal Fluminense e dos Servidores Públicos da Educação,
Saúde e Cultura nos Municípios do Rio de Janeiro e Niterói
Ltda – COOSUFF Servidores - CNPJ 29.283.884/0001-10
Sede Social: Av. Visconde do Rio Branco, 627 – Térreo
CEP 24.020-005 - Centro – Niterói – RJ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Cooperativa de Consumo dos Servidores da
Universidade Federal Fluminense e dos Servidores Públicos da Educação, Saúde e Cultura nos Municípios do Rio de Janeiro e Niterói Ltda –
COOSUFF Servidores, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto
Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1.304
(um mil, trezentos e quatro) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na Sala Multiuso do Instituto de Educação Física da
UFF no campus do Gragoatá, sito à Avenida Visconde do Rio Branco, s/
nº, – Bairro Centro - Niterói – RJ, por absoluta falta de espaço em sua
sede social, no dia 31 de março de 2021, obedecendo aos seguintes
horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo assim o que determina o Estatuto Social e o que atualmente determina o Ministério da Saúde, guardadas as medidas de distanciamento
necessário, uso obrigatório de máscara no recinto e álcool gel à disposição de todos, às 07:00 horas em primeira convocação, com a presença
de dois terços do número total de associados; às 08:00 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um do número total dos
associados; às 9:00 horas, em terceira e última convocação, com a
presença mínima de dez associados, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: 1) Prestação de contas do exercício de 2020; 2)
Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos
obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas; 3) Aprovação do orçamento para 2021; 4) Fixação dos honorários, das gratificações e das
cédulas de presença dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; 5)
Renovação de 1/3 do Conselho Fiscal; 6) Recomposição de membro para
o Conselho de Administração; 6) Outros assuntos de interesse social.
Niterói, 19 de março de 2021.
Luis Mauro dos Reis
Diretor Presidente

Monitor Mercantil l Sexta-feira, 19 de março de 2021

Financeiro 5

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
CNPJ Nº 72.372.998/0001-66
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Senhores Acionistas, A Diretoria da Companhia Portuária Baía de Sepetiba, minerais, em especial ao minério de ferro produzido por sua controladora. A juros sobre passivo de arrendamento por adição realizada em 2020. Os efeitos
em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e Sociedade mantém contrato de arrendamento junto à Companhia Docas do das operações da Sociedade proporcionaram a seus acionistas, após as
estatutários vigentes, submete à apreciação da Assembléia Geral Ordinária Rio de Janeiro - CDRJ desde dezembro de 1996, cujo prazo é de 25 (vinte despesas com imposto de renda e contribuição social, um lucro líquido de R$
o Relatório de Atividades da Companhia e as Demonstrações Financeiras, e cinco) anos, prorrogável por um único e igual período. A Sociedade gerou 145.179 mil, no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Ao encerrarmos o
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. A CPBS uma receita operacional líquida de R$ 476.426 mil obtendo uma margem bruta
exercício de 2020, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido
é uma sociedade anônima, de capital fechado, com prazo indeterminado e positiva da ordem de 53,4%, versus R$ 137.502 mil e margem bruta negativa
com sede no Rio de Janeiro, que iniciou suas atividades em 1999, e passou de 9,6% no ano anterior, decorrente do volume movimentado de 15.062 mil da controladora Vale S/A, bem como a todos os demais colaboradores por
a ser totalmente controlada pela Vale S.A. em 2002, quando a sua antiga toneladas em 2020 e de 5.696 mil toneladas em 2019. O resultado financeiro sua dedicação e empenho, na condução de nossas operações. Rio de
controladora, FERTECO, foi incorporada. A atividade operacional atual líquido diminuiu em relação ao exercício anterior (R$ (22.093) mil em 2020 Janeiro, 05 de março de 2021. Walter Carvalho Pinheiro Filho - Diretor, Carlos
consiste na exploração de instalações portuárias, com prioridade aos produtos contra R$ (18.403) mil em 2019), em função principalmente do incremento de Alberto Azevedo Alves Filho - Diretor, Luís Carlos Carvalho Nunes - Diretor.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em milhares de reais
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Exercícios
31 de dezem- 31 de dezemfindos em 31 de
Notas
bro de 2020
bro de 2019
Exercícios
dezembro de
findos em 31 de
Ativo
Notas
2020
2019 Ativo circulante
dezembro de
222.887 (80.749) Caixa e equivalentes de caixa
Notas
2020
2019 Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro
9
89.475
44.585
Receita líquida de serviços prestados
4
476.426 137.502 Ajustes por:
10
61.313
5.317
13
112.984 75.286 Contas a receber
Custo de serviços
5
(221.886) (150.627) Depreciação e amortização
11
15.991
15.150
27.430 18.835 Almoxarifado
Lucro (prejuízo) bruto
254.540 (13.125) Juros e variações monetárias e cambiais, líquidos
12
2.073
16.943
Baixa de ativos
13
7.994
- Tributos a recuperar
Despesas operacionais
644
870
Outros
Provisão
para
perda
de
recebível
e
impostos
6
19.648
Outras despesas operacionais, líquidas
6
(9.560) (49.221)
Crédito de PIS e COFINS sobre arrendamento
(17.616)
169.496
82.865
Lucro (prejuízo) operacional
244.980 (62.346) Outros
316 (2.299) Ativo não circulante
Resultado financeiro
7
Variações de ativos e passivos:
Tributos diferidos sobre o lucro
8 (a)
14.766
33.023
Receitas financeiras
2.042
1.583 Contas a receber
(56.248) 55.496 Tributos a recuperar
12
4.050
1.170
Despesas financeiras
(24.135) (19.986) Tributos a recuperar
(19.876) (10.952)
521
507
Outros
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre
Fornecedores
(18.816) 29.561
19.337
34.700
o lucro
222.887 (80.749) Arrendamento
13
(26.727) (18.779)
Tributos sobre o lucro
8
803.384
656.013
13
Tributos a recolher
37.900
5.184 Imobilizado
Tributo corrente
(59.451)
43 Outros ativos e passivos, líquidos
822.721
690.713
(415) (2.905)
Tributo diferido
(18.257)
26.815 Caixa proveniente das atividades
992.217
773.578
Total do ativo
(77.708)
26.858 operacionais
269.813 88.326 Passivo
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
145.179 (53.891) Impostos pagos
(43.476) (42.785) Passivo circulante
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação – Em R$
0,89
(0,33) Caixa líquido proveniente das atividades
Fornecedores
10
39.921
58.555
operacionais
226.337 45.541 Arrendamento
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
13
126.099
54.597
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
15 (c)
72.590
80.681
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Adições ao imobilizado
13
(21.802) (27.646) Dividendos
8 (c)
15.933
Em milhares de reais
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (21.802) (27.646) Tributos sobre o lucro a recolher
Exercícios findos
Tributos a recolher
7.408
1.727
Fluxo de caixa das atividades de
em 31 de dezembro
6.887
5.945
Outros
financiamento:
de
Arrendamento
13
(78.964) (38.567)
268.838
201.505
2020
2019 Dividendos pagos aos acionistas
15(c) (80.681)
- Passivo não circulante
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
145.179
(53.891) Mútuo com acionistas
16
- 40.000 Arrendamento
13
386.567
308.102
Outros resultados abrangentes
- Caixa líquido proveniente das (utilizado nas)
Mútuo com parte relacionada
16
41.178
40.014
Total do resultado abrangente
145.179
(53.891) atividades de financiamento
(159.645)
1.433
978
1.890
Provisões
para
processos
judiciais
14
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. Aumento no caixa e equivalentes de caixa no exercício
44.890 19.328
428.723
350.006
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
44.585 25.257
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
697.561
551.511
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício
89.475 44.585 Total do passivo
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
294.656
222.067
Total do patrimônio líquido
15
Transações
que
não
envolveram
caixa:
1. Contexto operacional: A Companhia Portuária Baía de Sepetiba ("SocieTotal
do
passivo
e
patrimônio
Adição
ao
imobilizado
Arrendamento
13
(246.547)
(401.266)
dade") é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede no Rio de
992.217
773.578
13
246.547 401.266 líquido
Janeiro, Brasil. A Sociedade opera o Terminal Marítimo de Itaguaí (“terminal Passivo de Arrendamento
portuário”), localizado na Baía de Sepetiba, prestando serviços portuários de As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
minério de ferro, que inclui desde a descarga do minério de vagões ferroviários
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais
até o carregamento em navios. Atualmente, a Sociedade presta serviços para
Capital
Reserva
Dividendo
Reserva de
Lucros (prejuí- Patrimônio
a Vale S.A. (controladora) e terceiros. Para as operações no terminal portusocial
legal adicional proposto lucros a realizar zos) acumulados
líquido
ário, foi realizado em 1996 um contrato de arrendamento com a Companhia Saldo em 31 de dezembro de 2018
162.730
32.546
80.682
275.958
(53.891)
(53.891)
Docas do Rio de Janeiro (“CDRJ”) por uma parcela fixa anual corrigida a cada Prejuízo do exercício
(53.891)
53.891
ano pelo Índice Geral de Preços do Mercado (“IGP-M”) e uma parcela variável Absorção de prejuízo
162.730
32.546
26.791
222.067
resultante da performance do terminal portuário. A Sociedade foi constituída Saldo em 31 de dezembro de 2019
145.179
145.179
com o objetivo de atender as necessidades das operações e o plano de negó- Lucro líquido do exercício
cios da Vale S.A. (“Vale”). Em 2020 e 2019, a Sociedade apresenta capital cir- Transações com acionistas:
(72.590)
(72.590)
culante líquido negativo, entretanto, a Vale tem intenção de continuar a prestar Dividendos mínimos obrigatórios
72.589
(72.589)
apoio financeiro suficiente para a Sociedade manter sua capacidade operacio- Dividendos adicional proposto
162.730
32.546
72.589
26.791
294.656
nal, de modo a cumprir as responsabilidades e obrigações contratuais a ven- Saldo em 31 de dezembro de 2020
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
cer, bem como exercer as atividades usuais sem qualquer impacto significativo nas suas operações. Neste contexto, a Sociedade é capaz de liquidar seus
Exercícios findos sas internas e em cenários macroeconômicos, comerciais e tributários que
passivos no curso normal das operações, não havendo dúvida sobre a sua 7. Resultado financeiro:
em 31 de dezembro de podem sofrer alterações no futuro. A premissa de lucros tributáveis futuros
continuidade operacional, conforme evidenciado na nota 3. 2. Base de prepa2020
2019 é baseada na produção, planejamento de vendas, preços de commodities,
ração das demonstrações financeiras: a) Declaração de conformidade:
custos operacionais, reestruturação e planejamento de custos de capital.
As demonstrações financeiras da Sociedade (“Demonstrações Financeiras”) Despesas financeiras
(6)
(658) 9. Caixa e equivalentes de caixa:
31 de dezembro de
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil Juros sobre atraso no recolhimento de imposto
(22.517)
(18.779)
2020
2019
por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo Juros sobre passivo de arrendamento (i)
(1.164)
(14) Caixa e bancos
1.349
1.644
Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações relevantes Juros sobre mútuo
Outras
(448)
(535) Aplicações financeiras
88.126
42.941
próprias das demonstrações financeiras, e apenas essas informações, estão
(24.135)
(19.986) Total
89.475
44.585
sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração Receitas financeiras
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos
da Sociedade. b) Base de apresentação: As demonstrações financeiras fo- Rendimentos de aplicações financeiras
1.395
1.428 líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento
ram preparadas com base no custo histórico dos ativos quando aplicável. Os Variações monetárias e cambiais
585
115 com risco insignificante de alteração de valor. As aplicações financeiras são
eventos subsequentes foram avaliados até 05 de março de 2021, data em que Outras
62
40 prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados
a emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria. c) Moe2.042
1.583 de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”). O saldo de aplicações finanda funcional: As demonstrações financeiras são mensuradas utilizando o real Resultado financeiro, líquido
(22.093)
(18.403) ceiras no montante de R$ 88.126 refere-se a aplicações de Certificados de
(“BRL” ou “R$”), que é a moeda do principal ambiente econômico no qual a (i) Inclui crédito de PIS e COFINS no montante de R$ 4.209.
Depósitos Bancários (CDB) (R$ 4.931 em CDB e R$ 38.010 na modalidade
Sociedade opera (“moeda funcional”). Todas as operações são realizadas em
compromissada em 2019), prontamente conversíveis em caixa, sendo indereais. d) Principais políticas contábeis: As políticas contábeis significativas 8. Tributos sobre o lucro: a) Imposto de renda diferido:
31 de dezembro de xadas à taxa dos certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras foram incluídas
2020
2019 10. Contas a receber e fornecedores
nas respectivas notas explicativas. As políticas contábeis na preparação das
Contas a receber
Fornecedores
Ativo
tributário
diferido
demonstrações financeiras são consistentes em todos os exercícios apresenNota 31 de dezembro de 31 de dezembro de
Tributos sobre o resultado fiscal
17.133
tados. e) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A preparação das Diferenças temporárias:
2020
2019
2020
2019
demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas e julgamentos Provisão para processos judiciais
16
61.131
5.181
1.056
917
333
643 Partes relacionadas
contábeis críticos por parte da Administração da Sociedade. Essas estimati- Provisão para perda esperada (nota 6)
182
136
38.865
57.638
9.113
9.113 Terceiros
vas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada exercício. Alte- Participação nos resultados
61.313
5.317
39.921
58.555
1.352
962 Total
rações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão das estimativas. Arrendamento (i)
3.328
4.925 O saldo de contas a receber com partes relacionadas refere-se às operações
Resultados reais futuros poderão divergir dos estimados. Considerando a na- Outros
640
247 de serviços portuários com a Vale. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não
tureza e a complexidade das operações da Sociedade, na opinião da Adminis- Total do ativo tributário diferido
14.766
33.023 havia inadimplência no contas a receber com partes relacionadas. O contas
tração, as estimativas contábeis e julgamentos feitos no curso da preparação (i) Juros sobre passivo, reversão do gasto e depreciação do arrendamento são a pagar com parte relacionada refere-se a compra de energia elétrica e serdessas demonstrações financeiras não são subjetivas ou complexas em um considerados como base temporária para fins de apuração fiscal. b) Recon- viços administrativos e estão formalizadas por meio de contratos celebrados
grau que requeresse sua descrição como crítica. As estimativas e julgamentos ciliação dos tributos sobre o lucro: O total demonstrado como resultado de entre as partes. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Sociedade possui R$
significativos aplicados pela Sociedade na preparação destas demonstrações tributos sobre o lucro no resultado está reconciliado com as alíquotas estabe- 26.803 de recebíveis com a Companhia Docas do Rio de Janeiro (“CDRJ”)
referentes à gastos de dragagem do porto, cuja responsabilidade de execução
financeiras estão apresentados nas notas 8 e 14. 3. Pandemia de coronaví- lecidas pela legislação, como segue:
rus: A pandemia de COVID-19 se desenvolveu rapidamente em 2020, com
Exercícios findos era da CDRJ. Este recebível está totalmente provisionado para perda em 31
relatos de várias fatalidades decorrentes da COVID-19, incluindo os locais
em 31 de dezembro de de dezembro de 2020 e 2019. O saldo de fornecedores terceiros refere-se, em
das principais operações da Sociedade. A administração da Sociedade segue
2020
2019 sua maior parcela, a provisão de pagamento à CDRJ pelos embarques realizados no mês. O CPC 48 - Instrumentos Financeiros substituiu a abordagem
acompanhando a evolução do cenário da pandemia e avaliando os possíveis Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o
impactos nos resultados operacionais, econômicos e financeiros futuros da lucro
222.887
(80.749) de perda incorrida do CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração por uma abordagem de perda de crédito esperada. Para o conSociedade. A Sociedade tomou várias medidas para monitorar e prevenir os Tributos sobre o lucro às alíquotas da
efeitos da pandemia, incluindo medidas de saúde e segurança para os seus legislação - 34%
(75.782)
27.455 tas a receber, a Sociedade adotou uma abordagem simplificada e realizou
o cálculo da perda de crédito esperada, tomando como base a expectativa
empregados, como distanciamento social e trabalho remoto, e ações para ga- Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos:
rantir o fornecimento de materiais essenciais para o processo de produção da Outros ajustes
(1.926)
(597) de risco de inadimplência que ocorre ao longo da vida do instrumento finanSociedade. O gasto incorrido com materiais de saúde e segurança utilizados Tributos sobre o lucro
(77.708)
26.858 ceiro e a perda identificada foi imaterial, exceto pela transação com a CDRJ
na operação foi reconhecido na demonstração do resultado como “Custo dos c) Tributos a recolher sobre o lucro: Em 2020, a Sociedade apresen- onde foi realizada a provisão de R$ 17.058 em 2019. 11. Almoxarifado: Reserviços prestados”. No exercício de 2020, a Sociedade não sofreu interrup- tou o montante de R$ 59.451 referente a tributo sobre o lucro do exercício, presentados por peças de reposição de máquinas e equipamentos, utilizações ou reduções significativas de suas atividades operacionais em função da compensação de R$ 42 e antecipações de R$ 43.476, restando um saldo das regularmente nos equipamentos de manuseio e embarque de minério de
pandemia e não vislumbra, nesse momento, impactos significativos em sua de tributo a recolher no montante de R$ 15.933. Em 2019, a Sociedade não ferro para a prestação de serviços no montante de R$ 15.991 (R$ 15.150
em 31 de dezembro de 2019). 12. Tributos a recuperar: Refere-se a crédioperação que possam refletir em seus resultados econômicos e financeiros reconheceu tributo sobre o lucro do exercício por ter apresentado prejuízo tos tributários originados nas prestações de serviços e compras de insumos.
futuros. Caso a pandemia se prolongue ou aumente a intensidade nas regiões fiscal. Política contábil: A provisão para tributos sobre o lucro é calculada
31 de dezembro 31 de dezembro
onde a Sociedade opera, as condições financeiras da Sociedade ou os resul- pelo lucro real, com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. Os tributos
de 2020
de 2019
sobre o lucro compreendem o imposto de renda e a contribuição social sobre
tados das operações futuras podem ser impactados.
Impostos e contribuições federais
4. Receita líquida de serviços prestados:
Exercícios findos o lucro. A alíquota estatutária aplicável no referido exercício é de 34%. Os brasileiras
5.765
20.137
em 31 de dezembro de tributos diferidos ativos decorrentes de prejuízos fiscais, bases negativas de Provisão para perda de créditos de PIS e
2020
2019 contribuição social e diferenças temporárias são reconhecidos contabilmente, COFINS
(2.590)
Receita bruta
555.599
160.352 levando-se em consideração a análise dos resultados futuros, fundamentada por projeções econômico-financeiras, elaboradas com base em premis- Imposto de renda retido na fonte (“IRRF”)
Menos:
200
333
Impostos sobre serviços
(79.173)
(22.850) sas internas e em cenários macroeconômicos, comerciais e tributários que a recuperar
158
233
Total
476.426
137.502 podem sofrer alterações no futuro. Estimativas e julgamentos contábeis Outros tributos a recuperar
6.123
18.113
As transações de receita de serviços foram realizadas em sua maioria com a críticos: Os tributos diferidos ativos decorrentes de prejuízos fiscais, bases Total
2.073
16.943
Vale (parte relacionada). A Sociedade apresentou aumento nos embarques negativas de contribuição social e diferenças temporárias são reconhecidos Circulante
4.050
1.170
em comparativo com o ano anterior devido à retomada das operações das mi- levando-se em consideração a análise dos resultados futuros, fundamenta- Não circulante
6.123
18.113
nas localizadas em Minas Gerais, ora impactadas em decorrência do acidente da por projeções econômico-financeiras, elaboradas com base em premis- Total
ocorrido na barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho. Política contábil:
Contratos de
Imobilizado
O CPC 47 estabeleceu um modelo de cinco etapas para o reconhecimento de
Imóveis Instalações Equipamentos arrendamento
Outros
em curso Intangível
Total
receita de contratos com clientes. A Sociedade presta serviços de operação 13. Imobilizado, intangível e arrendamento:
101.268
127.661
46.551
21.648
20.351
14
317.493
e movimentação portuária para a Vale S.A., onde o reconhecimento da recei- Saldo em 31 de dezembro de 2018
401.266
401.266
ta ocorre no momento da prestação dos serviços, não tendo sido impactado Efeitos da adoção do CPC 06 (R2)
27.646
27.646
pela adoção dessa nova norma. Dentre as atividades previstas em contrato, Adições
- (15.106)
(15.106)
temos: descarga de vagões ferroviários, empilhamento, manuseio, quando ne- Baixas (i)
cessário, carregamento de navios de minério de ferro da Vale S.A. destinado Depreciação e amortização
(3.708)
(6.746)
(9.701)
(53.053)
(2.064)
(14)
(75.286)
ao mercado externo e amostragem. A Sociedade entende que tais atividades Transferências
4.756
(2.797)
18.113
2.090
(22.162)
não podem ser consideradas como obrigações de desempenho separadas, Total
102.316
118.118
54.963
348.213
6.568
25.835
656.013
uma vez que a Vale S.A. não pode contratar os demais serviços de uma ou- Custo
142.740
215.396
120.904
401.266
12.214
25.835
1.572
919.927
tra empresa, já que somente a Companhia Portuária Baía de Sepetiba tem Depreciação/amortização acumulada
(40.424)
(97.278)
(65.941)
(53.053)
(5.646)
(1.572) (263.914)
contrato firmado com a Companhia Docas do Rio de Janeiro para a utilização Saldo em 31 de dezembro de 2019
102.316
118.118
54.963
348.213
6.568
25.835
656.013
da área na forma de arrendamento. Portanto, tal receita não está sendo apre246.547
246.547
sentada separadamente nessas demonstrações financeiras da Sociedade. Adições do Arrendamento
21.802
21.802
5. Custo de serviços:
Exercícios findos Adições
(937)
(1.785)
(2.792)
(1.500)
(980)
(7.994)
em 31 de dezembro de Baixas
(3.715)
(7.122)
(9.151)
(91.882)
(1.114)
- (112.984)
2020
2019 Depreciação e amortização
Pessoal
(18.124)
(27.825) Transferências
(356)
20.016
5.382
2.654
(27.696)
Material e serviço
(89.097)
(50.537) Total
97.308
129.227
48.402
502.878
6.608
18.961
803.384
Energia
(9.820)
(5.552) Custo
148.543
227.402
113.083
647.813
11.292
18.961
1.572 1.168.666
Depreciação e amortização (i)
(99.520)
(62.351) Depreciação acumulada
(51.235)
(98.175)
(64.681)
(144.935)
(4.684)
(1.572) (365.282)
Outros
(5.325)
(4.362) Saldo em 31 de dezembro de 2020
97.308
129.227
48.402
502.878
6.608
18.961
803.384
Total
(221.886)
(150.627)
(i) Refere-se a transferência de dragagem realizada no porto e que é de responsabilidade da Cia. Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) para o contas a receber,
(i) O aumento refere-se basicamente ao aumento na amortização mensal do
direito de uso do ativo arrendado da Sociedade, uma vez que foi realizada atualmente provisionado para perda.
uma adição ao ativo em 2020, conforme evidenciado na nota 13. Montante Os valores decorrentes da movimentação do passivo com arrendamento estão evidenciados abaixo:
Saldos em 31 de dezembro de
inclui crédito de PIS e COFINS no montante de R$ 13.407.
2020
2019
6. Outras despesas operacionais, líquidas:
Exercícios findos
362.699
401.266
em 31 de dezembro de Saldo inicial do exercício
246.547
2020
2019 Adição (i)
(105.691)
(57.346)
Estudos e pesquisas
(1.242)
(350) Pagamentos
(17.616)
Provisão para desvalorização de estoques
(888)
(49) Crédito de PIS e COFINS
26.727
18.779
Baixa de ativos (nota 13)
(7.994)
- Juros
512.666
362.699
Capacidade ociosa (i)
(30.932) Saldo final do exercício
Provisão para perda de recebível (ii)
(17.058) (i) No ano de 2020, houve revisão dos valores provisionados devido a variação de valor das premissas determinadas pelo contrato de arrendamento para
Receita de indenização (iii)
4.093 remuneração da Cia. Docas.
Provisão para perda de impostos
(2.590) O passivo de arrendamento está apresentado no balanço patrimonial como “Arrendamentos” no circulante e não circulante. O acréscimo de juros reconhecido
Outras receitas (despesas) operacionais
564
(2.335) no resultado está descrito na nota 7.
Total
(9.560)
(49.221) Pagamentos mínimos anuais
2021
2022
2023
2024 2025 e subsequente
Total
(i) Valor originado pela redução dos embarques da Sociedade em 2019, con134.395
101.416
98.560
94.274
135.698
564.343
forme evidenciado na nota 3. (ii) Valor refere-se a provisão para perda de Portos
134.395
101.416
98.560
94.274
135.698
564.343
recebível da Companhia Docas do Rio de Janeiro (“CDRJ”) pela dragagem Total
realizada em 2018 pela Sociedade que é, conforme estabelecido no edital do A tabela acima apresenta os valores das obrigações relacionadas ao contrato de arrendamento, não descontados e por data de vencimento. O passivo de
arrendamento, de responsabilidade da CDRJ. (iii) Refere-se a receita com in- arrendamento reconhecido no balanço patrimonial é mensurado ao valor presente destas obrigações. Política contábil: Os ativos imobilizados são reconhedenização recebida em 2019 referente a sinistro ocorrido em um dos dolphins cidos pelo custo de aquisição ou construção, líquido da depreciação acumulada e perdas por redução do valor recuperável. Os ativos imobilizados são depredo terminal portuário.
ciados pelo método linear, com base na vida útil estimada, a partir da data em que os ativos se encontram disponíveis para serem utilizados no uso pretendido.
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COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
CNPJ Nº 72.372.998/0001-66
As vidas úteis estimadas são as seguintes:
Vida útil
Imóveis
25 a 30 anos
Instalações
10 anos
Equipamentos
5 a 10 anos
Outros
3 a 5 anos
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados a cada exercício social e ajustados, se necessário. Os gastos relevantes com manutenção de áreas industriais e de ativo relevantes, incluindo peças para reposição, serviços
de montagens, entre outros, são registrados no ativo imobilizado e depreciados
durante o período de benefícios desta manutenção até a próxima parada. A Sociedade avalia, ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação de
que os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. O ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. Em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 não houve indicação de que os ativos imobilizados
possam ter sofrido desvalorização. Arrendamento - No início de um contrato,
a Sociedade avalia se um contrato é, ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, quando a Vale obtém o direito de controlar
o uso de um ativo identificado, por um período de tempo, em contrapartida de
uma contraprestação. A Sociedade reconhece o ativo referente ao direito de
uso e um passivo correspondente ao arrendamento na data de início do contrato. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, o que inclui
o valor inicial do passivo de arrendamento ajustado por qualquer pagamento
de arrendamento feito no momento ou antes da data de início. O ativo é subsequentemente depreciado de forma linear durante o período contratual ou até o
final da vida útil do ativo. O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado
pelo valor presente dos pagamentos de arrendamento, descontados utilizando a taxa de juros implícita do arrendamento ou, caso essa taxa não possa
ser imediatamente determinada, com base na taxa incremental de captação
da Sociedade. Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do
passivo de arrendamento compreendem: (i) pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos em essência; (ii) pagamentos variáveis de arrendamento que
dependam de um índice ou taxa; e (iii) preço de exercício de uma opção de
compra ou renovação, quando for provável o exercício da opção contratual e
estiver no controle da Sociedade. O passivo de arrendamento é mensurado
ao custo amortizado pelo método de juros efetivo e é remensurado quando há
uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de uma
mudança em um índice ou taxa. Quando o passivo de arrendamento é remensurado, um ajuste correspondente é feito no valor contábil do ativo do contrato
de arrendamento ou é reconhecido diretamente no resultado do exercício se o
valor contábil do ativo já tiver sido reduzido a zero. 14. Processos judiciais:
A Sociedade é parte envolvida em ações trabalhistas, tributárias e ambientais
em andamento na esfera administrativa e judicial. As provisões para as perdas
decorrentes dessas ações são estimadas e atualizadas pela Sociedade, amparada pela opinião de consultores legais. Passivos contingentes consistem
em causas discutidas nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa
de perda é classificada como possível, as quais o reconhecimento de provisão não é considerado necessário pela Sociedade, baseado nos consultores
legais. Correlacionados às provisões e passivos contingentes, a Sociedade é
exigida por lei a realizar depósitos judiciais para garantir potenciais pagamentos de contingências. Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente e
registrados no ativo não circulante da Sociedade até que aconteça a decisão
judicial de resgate destes depósitos por uma das partes envolvidas.
Provisões para
processos
Passivos
Depósitos
judiciais
contingentes
judiciais
31 de
31 de
31 de
dezembro de
dezembro de
dezembro de
2020
2019
2020
2019
2020
2019
Processos ambientais
138
126 93.339 84.355
Processos trabalhistas
840 1.764 2.222 2.078
140
133
Processos tributários
- 13.507 12.544
381
374
Total
978 1.890 109.068 98.977
521
507
O passivo contingente ambiental refere-se, basicamente, à Ação Civil Pública
movida contra a Sociedade em relação a materiais gerados pela escavação
na área de estocagem do terminal portuário. Política contábil: Uma provisão
é reconhecida no momento em que a obrigação for considerada provável pela
diretoria jurídica e seus consultores jurídicos que serão necessários recursos
para liquidar a obrigação e puder ser mensurada com razoável certeza. A contrapartida da obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação é atualizada de acordo com a evolução do processo judicial ou encargos financeiros
incorridos e pode ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais considerada provável devido a mudanças nas circunstâncias, ou baixada quando
a obrigação for liquidada. Estimativas e julgamentos contábeis críticos:
Por sua natureza, os processos judiciais serão resolvidos quando um ou mais
eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência
ou não de tais eventos não depende da atuação da Sociedade e incertezas
no ambiente legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos futuros.
15. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 e
2019 o capital social é de R$ 162.730 correspondendo a 162.730.144 ações
ordinárias escrituradas, totalmente integralizadas e sem valor nominal. b) Reserva legal - Constitui uma exigência para todas as sociedades por ações e
representa a apropriação de 5% do lucro líquido anual apurado com base na
legislação brasileira, até o limite de 20% do capital social. Uma vez que o limite
foi atingido, não há mais constituição de reserva legal. c) Remuneração aos
acionistas da Sociedade - Conforme alteração do estatuto social em 2017,
a remuneração aos acionistas passou para 50% do lucro líquido do exercício (após constituições de reservas), sendo constituído a obrigação com os

Itaipu
Binacional
com rating
estável
A Fitch Ratings afirmou
o Rating Nacional de Longo
Prazo ‘AA(bra)’ de Itaipu Binacional (Itaipu). A Perspectiva é Estável. O rating é limitado pelo forte vínculo do perfil
de crédito da companhia com
o da República Federativa do
Brasil (‘BB–’/Perspectiva Negativa). Historicamente, o país
adquire cerca de 85% da energia produzida pela empresa
e garante ou financia 95% de
sua dívida.
A usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira do Brasil com
o Paraguai, a maior geradora
de energia limpa e renovável
do planeta, enfrentou a maior
estiagem de todos os tempos,
em 2020. No entanto, a usina
conseguiu um novo recorde:
a melhor produtividade anual
em 36 anos e sete meses de
operação. “Com uma afluência 30% menor que a média
histórica, a usina otimizou ao
máximo a produção de energia, aproveitando toda água
que chegava, sem desperdício.
A produtividade foi de 1,087
megawatt médio por metro
cúbico por segundo”, destacou relatório da usina divulgado em dezembro passado.

dividendos mínimos obrigatórios conforme abaixo.
31 de dezem- 31 de dezembro de 2020
bro de 2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
145.179
(53.891)
Dividendos mínimos obrigatórios
72.590
Dividendo adicional proposto (condicionado
à aprovação em assembleia de acionistas)
72.589
Absorção de prejuízos
53.891
Remuneração total do exercício
145.179
Os dividendos mínimos obrigatórios de 2018 no montante total de R$ 80.681,
foram aprovados em AGO/AGE realizada em 29 de abril de 2019 e pagos
em 10 de dezembro de 2020. 16. Partes relacionadas: Representados pelas
seguintes operações com partes relacionadas à Sociedade:
31 de
dezembro de
Ativo circulante
Notas 2020 2019
Contas a receber com partes relacionadas - Vale S.A. 10 61.131 5.181
Passivo circulante
Contas a pagar com partes relacionadas - Vale S.A.
10
1.056
917
Passivo não circulante
Mútuo com partes relacionadas - Vale S.A.
41.178 40.014
Em 2019, a Sociedade celebrou um contrato de mútuo com a Vale no montante de R$ 40.000 a taxa de juros de 105% do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI) ao ano e a ser pago em até 5 anos em parcela única. Resultados
gerados pelas operações com partes relacionadas:
Exercícios findos
em 31 de dezembro de
2020
2019
Receita de serviço prestado - Vale S.A.
555.599
124.130
Custo do serviço prestado - Vale S.A.
(3.455)
(1.687)
Despesa financeira - Vale S.A.
(1.164)
(14)
Todas as operações com partes relacionadas estão formalizadas através de
contratos celebrados entre as partes. Caso esses contratos tivessem sido estabelecidos com terceiros, os termos contratuais poderiam ser diferentes dos
firmados com as partes relacionadas. A remuneração dos administradores da
Sociedade foi paga integralmente pela sua controladora, sem o respectivo reembolso. Não há remuneração baseada em ações da própria Sociedade e
incentivos de longo prazo. 17. Classificação dos instrumentos financeiros:
Custo amortizado
31 de dezem- 31 de dezembro de 2020
bro de 2019
Caixa e equivalente de caixa
89.475
44.585
Contas a receber
61.313
5.317
Total dos ativos financeiros
150.788
49.902
Fornecedores
39.921
58.555
Arrendamento
512.666
362.699
Mútuo com parte relacionada
41.178
40.014
Total de passivos financeiros
593.765
461.268
Política contábil: A Sociedade classifica os ativos financeiros com base no
seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas características dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos financeiros são
mensurados ao valor justo por meio do resultado a menos que certas condições que permitam uma mensuração subsequente ao valor justo por meio
de outros resultados abrangentes ou pelo custo amortizado sejam atendidas.
Sendo que na data base destas demonstrações financeiras a Sociedade somente possui instrumentos financeiros classificados como custo amortizado.
Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo e classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado e atualizados pelo método da taxa de juros efetivos. 18. Gestão de riscos: a) Gestão
de risco de liquidez e capital - A Sociedade monitora as previsões de fluxo
de caixa para assegurar a liquidez de curto prazo e possibilitar maior eficiência
da gestão do caixa, em linha com o foco estratégico na redução do custo de
capital e estabelecer uma estrutura de capital que assegure a continuidade
dos seus negócios no longo prazo. Caso a Sociedade tenha dificuldade para
liquidar seus compromissos, a Vale suprirá a defasagem de caixa. b) Gestão
de risco de crédito - A exposição da Sociedade ao risco de crédito decorre de
recebíveis em transações comerciais e investimentos financeiros. O processo
de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura para avaliar e gerir o risco
de crédito das contrapartes e para manter o risco da Sociedade em um nível
aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de recebíveis - A Sociedade atribui
uma classificação de risco de crédito interna para cada contraparte utilizando
sua própria metodologia quantitativa de análise de risco de crédito, baseada
em preços de mercado e informações financeiras da contraparte, bem como
informações qualitativas sobre o histórico de relacionamento comercial. (ii)
Gestão de risco de crédito de investimentos financeiros - Para gerenciar a exposição de crédito originada por aplicações financeiras, a Sociedade controla
a diversificação de sua carteira e monitora diferentes indicadores de solvência
e liquidez das diferentes contrapartes que foram aprovadas para negociação.
c) Gestão de risco de mercado - A Sociedade está exposta a diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa. Considerando a natureza dos negócios e operações da Sociedade, os principais fatores
de risco de mercado aos quais a Sociedade está exposta são: risco da taxa
de câmbio, risco da taxa de juros e risco de preços de produtos e insumos.
A avaliação do potencial impacto, oriundo da volatilidade dos fatores de risco
e suas correlações, é realizada periodicamente para apoiar o processo de
tomada de decisão a respeito da estratégia de gestão do risco. d) Seguros - A
Sociedade emite diversas políticas de seguros, tais como: política de seguro
de riscos operacionais, seguro de risco de engenharia (projetos), responsabilidade civil, seguro de vida para seus funcionários, dentre outros. As coberturas
destas apólices, similares às utilizadas em geral na indústria de mineração,
são emitidas de acordo com os objetivos definidos pela empresa, a prática de
gestão de risco corporativo e as limitações impostas pelo mercado de seguro.
De forma geral, os ativos da empresa diretamente relacionados as suas operações estão contemplados na cobertura dos seguros contratados.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas - Companhia Portuária Baía de Sepetiba.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Companhia Portuária Baía de Sepetiba (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Companhia Portuária Baía de Sepetiba em 31 de dezembro de 2020, 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 Sociedade, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração
e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da
Sociedade 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 Sociedade 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 Sociedade ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável
de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte 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 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 Sociedade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 5 de março de 2021
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
Patricio Marques Roche
CRC 2SP000160/O-5
Contador CRC 1RJ081115/O-4

Três perguntas: o aumento da Selic e os investimentos
Por Jorge Priori

O

último aumento
da taxa Selic havia
acontecido no dia 29 de
julho de 2015, quando o
Banco Central passou a
taxa de 13,75% ao ano para
14,25%. Desde então, entre
manutenções e reduções, a
taxa Selic chegou a 2% ao
ano no dia 5 de agosto de
2020, menor patamar em
toda a série histórica. No
dia 17 de março, depois de
quase 6 anos, a taxa Selic
teve um aumento, passando
para 2,75% ao ano.
Tendo um cenário macroeconômico desafiador
pela frente, conversamos
com Filipe Ferreira, diretor financeiro da Comdinheiro, provedora global
de soluções ao mercado
financeiro, sobre a perspectiva de novos aumentos para a taxa Selic, os
investimentos que podem
ficar interessantes com
esse aumento e os investimentos que deverão
ser analisados com mais
cuidado diante do novo
cenário.

Considerando o atual
contexto macroeconômico, você acredita em
novos aumentos?
Sem dúvida virão novos
aumentos. Por causa do
atual cenário de inflação, o
mercado está precificando
a Selic para o início de
2022 em torno de 8% ao
ano. Analisando os indicadores relacionados ao
atacado, nós percebemos
uma pressão inflacionária
escondida; portanto, o
Banco Central precisa
aumentar a taxa de juros
para estimular as pessoas a
guardarem o seu dinheiro.
Esse foi apenas o primeiro
aumento. Vale lembrar que
ele foi acima do esperado,
já que a expectativa era de
um aumento de 0,5%, e
não 0,75% como aconteceu. Seguramente, não vai
parar por aí.
Quais investimentos
passaram a ficar mais
interessantes com esse
aumento?
Nós teremos a oportuni-

dade de investir em títulos
pós-fixados que são menos
voláteis em cenários menos
arriscados. A poupança,
por exemplo, estava muito
pouco atraente. A Selic de
2% ao ano implicava uma
poupança de 1,4% ao ano.
Se a inflação ficasse na casa
de 4,5% ao ano, a poupança teria um rendimento
negativo de 3% ao ano. Seria melhor gastar o dinheiro ao invés de “poupá-lo”
na poupança. Assim, investimentos em títulos como
as Letras Financeiras do
Tesouro (LFT), poupança
e títulos pós-fixados, que
vinham sofrendo muito
nos últimos anos, têm uma
perspectiva de voltarem a
um patamar mais interessante. Não com a Selic de
2,75% ao ano, mas com os
próximos aumentos. Se nós
chegarmos ao final de 2021
com uma taxa Selic de 6%
ou 7%, esses investimentos
ainda não serão grandes
geradores de fortuna, como
no passado, mas, pelo menos, já serão uma forma de

ganhar da inflação.
Quais investimentos
devem ser analisados
com mais cuidado?
Todo aumento de taxa
de juros é antecipado pelo
mercado. Como já disse,
o mercado espera uma
taxa de juros de 8% para
o início de 2022. O ponto
é saber se o mercado está
certo. Se o aumento da
taxa de juros vier maior
ou mais rápido do que
está sendo precificado nos
títulos, como aconteceu
neste aumento, títulos
pré-fixados de mais longo
prazo podem ficar numa
situação difícil, como as
NTN-F (Notas do Tesouro Nacional, Série F).
Esse tipo de título deve
ser observado com mais
cautela. Títulos como o
Tesouro IPCA+ também
têm uma parcela préfixada, mas podem ser
interessantes quando o
investidor quer se proteger da inflação.
Com relação ao mercado

de ações, quando a taxa de
juros sobe, o investidor se
anima com o aumento e
foge do risco das ações. Nós
podemos ter um cenário
menos otimista para a
bolsa de valores nos próximos meses. Isso não quer
dizer que o mercado vai
cair, mas empresas que se
beneficiam com as taxas de
juros baixas podem sofrer
com os aumentos da Selic.
Concessionárias de rodovias
ou empresas do setor de
infraestrutura são empresas estáveis e endividadas
que se permitem tomar
mais empréstimos. Elas se
beneficiam muito com a
taxa de juros baixa, mas
podem sofrer com os
aumentos que deverão
vir, pois elas se financiam de forma pós fixada
atrelada ao CDI e à Selic.
Dificilmente essas empresas usam taxas de juros
prefixadas. Nesse cenário,
quando a Selic sobe, o DI
também sobe, e essas empresas acabam recebendo
mais os impactos.
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Anefac: Selic mais alta
pouco abalará juros finais

A

elevação da taxa Selic (juros básicos da
economia), decidida na quarta-feira (17) pelo
Banco Central, terá impacto
pequeno sobre as taxas cobradas dos consumidores e
das empresas. A opinião é
da Associação Nacional dos
Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade
(Anefac). A entidade diz que
existe uma diferença muito
grande entre a taxa básica
e os juros efetivos de prazo
mais longo, o que dilui o impacto na ponta.
Segundo a Anefac, o juro
médio para as pessoas físicas passará de 93,76% para

95,08% ao ano. Para as pessoas jurídicas, a taxa média
sairá de 41,97% para 42,96%
ao ano. A Selic passou de 2%
para 2,75% ao ano.
Apesar do impacto pequeno nas taxas médias, os
consumidores e as empresas
gastarão mais para contratar linhas de crédito, conforme as simulações detalhadas
da entidade. No financiamento de uma geladeira de
R$ 1,5 mil em 12 prestações,
o comprador desembolsará
R$ 6,82 a mais com a nova
taxa Selic. O cliente que entra no cheque especial em R$
1 mil por 20 dias pagará R$
0,40 a mais.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 33.3.0031011-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES DA 2ª EMISSÃO DE
DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM
GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE
ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE
DISTRIBUIÇÃO, DA OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. Ficam
convocados os Senhores Debenturistas da Segunda Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia
Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços
Restritos de Distribuição, da OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Debenturistas”,
“Emissão”, “Debêntures” e “Emissora”), nos termos da Cláusula IX do “Instrumento
Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série
Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da OceanPact
Serviços Marítimos S.A.”, celebrado em 25 de setembro de 2020 (“Escritura de
Emissão”), a se reunirem, em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser
realizada de forma exclusivamente remota e digital, por videoconferência online,
na plataforma Microsoft Teams, com o link de acesso a ser encaminhado pela
Emissora aos Debenturistas habilitados, em primeira convocação, no dia 26 de
março de 2021, às 10:00 horas, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, com a redação dada pela
Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020, e do artigo 3º, parágrafo 1º e parágrafo 2º, da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução
CVM 625”), será considerada como realizada na sede da Emissora, na cidade do Rio
de Janeiro, na Rua da Glória, 122, salas 801 e 802 (10º Pavimento) e salas 901 e 902
(11º Pavimento), CEP: 20.241-180, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: (i). Não declaração do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o
descumprimento pela Emissora do prazo para iniciar o recebimento do fluxo dos
Recebíveis (conforme definido na cláusula 4.2.1.2 do “Contrato de Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios e Certificados de Depósito Bancário em Garantia e Outras
Avenças” celebrado em 28 de setembro de 2020 pela Emissora, Agente Fiduciário e
Banco BOCOM BBM S.A., conforme alterado, “Contrato de Cessão Fiduciária”) na
Conta Vinculada (conforme definida na Escritura de Emissão) até 26 de fevereiro de
2021 (“Prazo”) nos termos da Cláusula 6.2.1 (m) da Escritura de Emissão, sendo certo
que a Cessão Fiduciária de CDBs (conforme definido na Escritura de Emissão)
perdurará até o início do recebimento do fluxo dos Recebíveis na Conta Vinculada, nos
termos da cláusula 4.23.1.2 da Escritura de Emissão e 2.1.5 do Contrato de Cessão
Fiduciária; (ii). Caso os Debenturistas deliberem por não declarar o vencimento
antecipado das Debêntures em relação ao item (i) acima, autorização da prorrogação
do Prazo para 26 de maio de 2021, com a finalidade de que seja iniciado o recebimento
do fluxo dos Recebíveis na Conta Vinculada; (iii). Autorização da cessão pela Emissora
à Maraú Navegação Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.052.879/0001-37,
sociedade controlada pela Emissora, (“Maraú”), do Contrato de Afretamento
nº 5900.0114608.20.2 (“Cessão do Contrato de Afretamento”), de modo a aditar à
Escritura de Emissão, o Contrato de Cessão Fiduciária e o “Contrato de Prestação de
Serviços de Banco Depositário” celebrado em 29 de setembro de 2020 pela Emissora,
Agente Fiduciário e Banco BOCOM BBM S.A. (“Contrato de Depositário”) para
substituir a Emissora, como cedente dos Recebíveis, pela Maraú, tendo em vista a
Cessão do Contrato de Afretamento, bem como de todas as alterações necessárias
para realização desta substituição e plena validade e eficácia da Cessão do Contrato
de Afretamento, incluindo, mas não se limitando, a formalização da cessão junto ao
devedor dos Recebíveis, bem como da alteração do contrato social da Maraú para que
seja possível a cessão dos Recebíveis em favor da Emissora, conforme documentos
a serem apresentados pela Emissora na assembleia, em concordância com as
matérias a serem tratadas na Ordem do Dia; (iv). Autorização da outorga de fiança, em
garantia das obrigações assumidas pela Emissora junto aos Debenturistas, pela
Maraú (“Fiança da Maraú”), bem como realizar todas as alterações necessárias para
inclusão da Maraú como fiadora na Escritura de Emissão, incluindo, mas não se
limitando, a formalização desta fiança junto a Maraú, a qual deverá prestar a fiança de
acordo com os termos dispostos na Escritura de Emissão, incluindo, mas não se
limitando à renúncia aos benefícios de ordem, aos direitos e faculdades de exoneração
conforme disciplinado na cláusula 4.23.2.6. da Escritura de Emissão, bem como a
alteração do contrato social da Maraú para que seja possível a outorga de fiança em
garantia das obrigações assumidas pela Emissora junto aos Debenturistas, conforme
documentos a serem apresentados na assembleia, em concordância com as matérias
a serem tratadas na Ordem do Dia; (v). Autorização da cessão fiduciária adicional pela
Emissora, em favor dos Debenturistas, de novos Certificados de Depósito Bancário,
com liquidez diária, sem multa de pré-pagamento, com prazo de vencimento igual a
Data de Vencimento das Debêntures (conforme definida na Escritura de Emissão) e
de titularidade da Emissora (“Cessão Fiduciária Adicional” e “Novos CDBs”,
respectivamente), no valor de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), sendo que a
integralidade dos Novos CDBs deverão estar custodiados integralmente no Banco
Alfa de Investimento S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.770.336/0001-65;
(vi). Autorização para inclusão de obrigação adicional da Maraú na Escritura de
Emissão, além daquelas que já serão previstas caso os Debenturistas deliberem
aceitar a Maraú como nova cedente dos Recebíveis, conforme item (iii) acima, e em
autorizar a outorga da Fiança da Maraú, conforme item (iv) acima, para não conceder
preferência a outros créditos, contratar novas dívidas e/ou prestar novas garantias
reais ou fidejussórias, sem a prévia autorização dos Debenturistas reunidos em
assembleia geral de debenturistas, conforme aditamento à Escritura de Emissão que
será apresentada na assembleia e que deverá ser anexada à ata; (vii). Caso os
Debenturistas deliberem por prorrogar o Prazo de início do recebimento dos Recebíveis
na Conta Vinculada, conforme item (ii) acima, aceitar a Maraú como nova cedente dos
Recebíveis, conforme item (iii) acima, aceitar a outorga da Fiança da Maraú, conforme
item (iv) acima, aceitar a Cessão Fiduciária Adicional dos Novos CDBs, conforme item
(v) acima, e autorizar a inclusão de obrigação adicional da Maraú na Escritura de
Emissão, conforme item (vi) acima, autorizar o aditamento, conforme documentos que
serão apresentados na assembleia e que deverão ser anexados à ata, (a) à Escritura
de Emissão para alterar, incluindo, mas não se limitando, as cláusulas 4.23.1.2 e 6.2.1
(m); (b) ao Contrato de Cessão Fiduciária, para alterar, incluindo, mas não se limitando,
as cláusulas 2.1.(c), 4.2.1.2, 5.2; (c) ao Contrato de Depositário para alterar, incluindo,
mas não se limitando, as cláusulas 1.1., 2.4. e 2.5.3; em todos os casos para refletir: (1)
a prorrogação do prazo para início do pagamento dos Recebíveis na Conta Vinculada;
(2) a substituição da Emissora pela Maraú na posição de Cedente dos Recebíveis; (3)
alteração dos dados da Conta Vinculada; (4) a outorga da Fiança da Maraú; (5) a
Cessão Fiduciária Adicional dos Novos CDBs; e (6) a inclusão de obrigação adicional
da Maraú na Escritura de Emissão; e (viii). Autorização à Emissora, em conjunto com
o Agente Fiduciário, para realização de todos os atos e celebração de todos os
documentos necessários à implementação das deliberações previstas acima.
Informações Adicionais: A AGD será realizada de forma exclusivamente digital
através do sistema eletrônico Microsoft Teams, com link de acesso a ser
disponibilizado pela Emissora àqueles Debenturistas que enviarem para o
endereço eletrônico ri@oceanpact.com, com cópia para o endereço eletrônico
contencioso@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias
antes da data de realização daAGD, na forma do disposto no artigo 4º, §1º, da Instrução
CVM 625, os seguintes documentos: (i) Pessoa física: documento de identidade válido
com foto do debenturista (Carteira de Identidade Registro Geral (RG),a Carteira
Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos
conselhosprofissionaisecarteirasfuncionaisexpedidaspelosórgãosdaAdministração
Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) Pessoa jurídica: (a) último
estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta
comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a representação
legal do Debenturista; e (c) documento de identidade válido com foto do representante
legal; e (iii) Fundo de investimento: (a) último regulamento consolidado do fundo; (b)
estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada
a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de
representação; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal.
Caso qualquer um dos Debenturistas indicados nos itens (i) a (iii) acima venha a ser
representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima,
deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua representação na
AGD. Os Debenturistas poderão enviar seu voto de forma eletrônica à Emissora e ao
Agente Fiduciário nos correios eletrônicos ri@oceanpact.com e contencioso@
pentagonotrustee.com.br, respectivamente, conforme modelo de Instrução de Voto
disponibilizado na mesma data da publicação deste Edital de Convocação pela
Emissora em seu website https://oceanpact.com/oceanpact/governanca/.
A Emissora permanece à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas
no que diz respeito a presente convocação e das matérias da AGD.
Rio de Janeiro, 18 de março de 2021.
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.

BAOVALE MINERAÇÃO S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 04.660.182/0001-88 - NIRE: 33.3.0026905-3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30
DE DEZEMBRO DE 2020. 1. Data, Hora Local: No dia 30 de dezembro de
2020, às 11:00 horas, foi realizada a assembleia geral extraordinária da
Baovale Mineração S.A. ("Companhia") de forma digital, por meio de
conferência eletrônica, através da plataforma Microsoft Teams, versão
1.10.55.0, em razão da pandemia de coronavírus, nos termos do artigo 121,
parágrafo único, da Lei nº 6.404/76, incluído pela Lei 14.030/2020 e
regulamentado pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.
2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de
convocação, na forma do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e do
parágrafo 5º do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a
presença, por conferência eletrônica, das acionistas titulares da totalidade
das ações emitidas pela Companhia, tais sejam: (i) Vale S.A. ("Vale"),
representada por seu procurador, Sr. Carlos Roberto Silva Mamede, que
cumpre orientação de voto proferida pelo Conselho de Administração da Vale
(Decisão do Conselho de Administração - DCA nº 024, de 09/04/2020); e (ii)
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. ("Baoshan"), representada por seu procurador,
Sr. Zhao Yonghong. Verificado, portanto, quorum suficiente para instalação
desta assembleia e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. 3.
Mesa: Sr. Carlos Roberto Silva Mamede, Presidente; e Sr. Luiz Otávio Reis
Maia, Secretário. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso,
aprovação: (i) de mudança nas vantagens patrimoniais aplicáveis às ações
preferenciais da Companhia e das alterações correspondentes nos artigos 5º,
parágrafo segundo, inciso ii, 21 e 22, parágrafo segundo, do Estatuto Social
da Companhia; e (ii) da consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5.
Deliberações: Instalada a assembleia na forma digital, por meio de
conferência eletrônica, foram deliberadas e aprovadas, por unanimidade dos
acionistas da Companhia, sem quaisquer objeções ou ressalvas, as seguintes
matérias: 5.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos
ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando
o Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessárias
para cumprir com as disposições legais em vigor; 5.2. A mudança nas
vantagens patrimoniais aplicáveis às ações preferenciais da Companhia, que
passarão a ter prioridade no recebimento de um dividendo fixo anualmente,
que deverá corresponder a 50% (cinquenta por cento) do saldo remanescente
do lucro líquido apurado em cada exercício social após a dedução de
eventuais valores destinados à reserva legal (caso exigido pela legislação
aplicável no exercício social em questão); 5.3. Em razão do disposto no item
5.2 acima, as consequentes alterações no inciso “ii” do parágrafo segundo do
artigo 5º; artigo 21 e parágrafo segundo do artigo 22 do Estatuto Social da
Companhia, que passam a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - (...)
- Parágrafo Segundo - (...) - (ii) prioridade no recebimento de um dividendo
fixo anualmente, que deverá corresponder a 50% (cinquenta por cento) do
saldo remanescente do lucro líquido apurado em cada exercício social após
a dedução de eventuais valores destinados à reserva legal (caso exigido pela
legislação aplicável no exercício social em questão), nos termos dos Artigos
21 e 22 abaixo e em conformidade com os termos e condições previstos no
Acordo de Acionistas celebrado e arquivado na Sociedade em 18 de outubro
de 2001 (conforme alterado ou aditado de tempos em tempos);(...); Artigo 21
- O exercício social coincidirá com o ano civil. Em 31 de dezembro de cada
ano serão levantadas as Demonstrações Financeiras com observância das
prescrições legais. O lucro líquido do exercido terá a seguinte destinação: (a)
quando legalmente obrigatório, 5% (cinco por cento) para constituição da
reserva legal, até que ela atinja 20% (vinte por cento) do capital social: (b)
50% do saldo remanescente do lucro líquido após a dedução de eventuais
valores destinados à reserva legal (quando exigido pela legislação aplicável)
na forma do item "i" acima, será distribuído aos acionistas detentores de
ações preferenciais a título de dividendos fixos, em conformidade com o
Artigo 5º, Parágrafo 2º, "ii", acima; e (c) o saldo remanescente ficará à
disposição da Assembleia Geral, que deliberará sobre a sua destinação,
mediante proposta da Diretoria, respeitada a distribuição de dividendos
obrigatórios de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o total do lucro líquido
para os acionistas detentores de ações ordinárias, ajustados na forma da lei,
sendo certo que a Assembleia Geral também poderá decidir sobre a
distribuição de dividendos adicionais aos acionistas, incluindo em favor dos
acionistas detentores de ações preferenciais. Artigo 22 - (...). Parágrafo
Segundo - Os valores pagos ou creditados a título de juros sobre o capital
próprio nos termos do artigo 9º, parágrafo 7º da Lei 9.249, de 26/12/95, e da
legislação e regulamentação pertinentes, poderão ser imputados ao dividendo
obrigatório e ao dividendo fixo anual das ações preferenciais, integrando tais
valores o montante dos dividendos distribuídos pela Sociedade para todos os
efeitos legais." 5.4. A consolidação do Estatuto Social da Companhia, que
passa a vigorar com a redação constante do Anexo I, sendo parte integrante
da presente ata de Assembleia Geral. 6. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, o Presidente da Mesa declarou que esta assembleia atendeu todos
os requisitos para sua realização, em observância à Instrução Normativa nº
81, de 10 de junho de 2020. Em seguida, suspenderam-se os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, esta foi lida,
achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro - RJ,
30 de dezembro de 2020. Assinaturas: Mesa: Carlos Alberto Silva Mamede
- Presidente - Assinado digitalmente; Luiz Otávio Reis Maia - Secretário Assinado digitalmente. Acionistas: Vale S.A. p.p. Carlos Roberto Silva
Mamede; Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. - p.p. Zhao Yonghong. Anexo I Da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Baovale Mineração S.A.,
realizada em 30 de dezembro de 2020. Estatuto Social - Capítulo I - Da
Denominação, Objeto, Sede e Prazo de Duração - Artigo 1º - Baovale
Mineração S.À. reger-se-á pelo presente Estatuto e pelas disposições legais
aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade tem por objeto social (i) a exploração e o
aproveitamento direto ou indireto, de jazidas minerais, incluindo a pesquisa,
prospecção, extração, lavra, produção, beneficiamento, transporte,
industrialização e comercialização de toda e qualquer substância mineral,
podendo, ainda, atuar na distribuição e comercialização de seus produtos,
derivados e subprodutos, no País ou no exterior, importação e exportação de
insumos, matérias-primas, "in natura" ou beneficiados e industrializados; (ii) a
realização de estudos, projetos e pesquisas tecnológicas. Parágrafo Único
- A Sociedade pode, ainda, participar, direta ou indiretamente, sob qualquer
forma ou modalidade, de outras sociedades vinculadas ao seu objeto social,
no País ou no exterior. Artigo 3º - A sociedade tem sede e foro na Praia de
Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, podendo, a Sociedade, para melhor
desempenho de suas atividades, criar filiais, agências, sucursais, depósitos,
armazéns, escritórios de representação, ou qualquer outro tipo de
estabelecimento, no País e/ou no exterior. Artigo 4º - O prazo de duração da
Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações Artigo 5º - O capital social é de R$ 157.937.313,45 (cento e cinquenta e sete
milhões, novecentos e trinta e sete mil, trezentos e treze reais e quarenta e
cinco centavos), dividido em 5.000 (cinco mil) ações ordinárias e 5.000 (cinco
mil) ações preferenciais, todas sem valor nominal. Parágrafo Primeiro Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral. Parágrafo Segundo - As ações preferenciais referidas no caput desse
Artigo têm as seguintes características: (i) Cada ação preferencial terá direito
a um voto nas deliberações em Assembleias Gerais das matérias listadas
nos itens I até XII do Artigo 6º, Parágrafo Terceiro, deste Estatuto Social; (ii)
prioridade no recebimento de um dividendo fixo anualmente, que deverá
corresponder a 50% (cinquenta por cento) do saldo remanescente do lucro
líquido apurado em cada exercício social após a dedução de eventuais
valores destinados à reserva legal (caso exigido pela legislação aplicável no
exercício social em questão), nos termos dos Artigos 21 e 22 abaixo e em
conformidade com os termos e condições previstos no Acordo de Acionistas
celebrado e arquivado na Sociedade em 18 de outubro de 2001 (conforme
alterado ou aditado de tempos em tempos); (iii) prioridade na distribuição de
ativos residuais no caso de liquidação da Sociedade; e (iv) direito de voto
como as ações ordinárias, caso os dividendos estabelecidos no inciso (ii)
supra não tenham sido pagos durante um período de 3 (três) anos, até que
tais dividendos sejam pagos. Parágrafo Terceiro - No caso de uma segunda
transferência de ações preferenciais para um terceiro que não seja uma
sociedade controlada do cedente, os direitos conferidos às ações preferenciais
nos itens (i), (ii) e (iv) do Parágrafo Segundo do Artigo 5º serão automaticamente
cancelados. Parágrafo Quarto - A Sociedade poderá emitir, a pedido de
seus acionistas, certificados simples e múltiplos de ações, sendo facultado
aos acionistas solicitar a substituição de seus certificados simples ou múltiplos
ou vice-versa, mediante o pagamento de uma taxa a ser fixada pela Diretoria
para cobrir o custo da operação. Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo
6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro)
primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente,
sempre que a lei ou interesse social o exigir. Parágrafo Primeiro - A
Assembleia Geral poderá ser convocada (i) pelo Diretor Presidente da
Sociedade ou (ii) por quaisquer acionistas representando, pelo menos, 40%
(quarenta por cento) do capital total da sociedade, indicando as matérias a
serem discutidas. Parágrafo Segundo - Exceto quando as disposições
legais aplicáveis exigirem um número maior de acionistas presentes, o
quórum necessário para a constituição de uma Assembleia Geral válida, em
primeira convocação, será de acionistas representando, pelo menos, 75%
(setenta e cinco por cento) das ações ordinárias. Parágrafo Terceiro - A
convocação para as Assembleias Gerais deve ser feita mediante envio de
notificação escrita para todos os acionistas, com pelo menos 15 (quinze) dias
de antecedência da Assembleia Geral, indicando o dia, hora, local de
realização, que salvo prévio acordo, deverá ser na sede da Sociedade, e a
lista de matérias a serem examinadas e deliberadas, juntamente com as
cópias de todos os relatórios, propostas ou quaisquer outras informações
relevantes para a ordem do dia. Parágrafo Quarto - Caso o quórum exigido
no Parágrafo Terceiro do Artigo 6º do presente Estatuto Social não seja
alcançado na primeira convocação, uma segunda convocação deverá ser
feita, cumprindo as mesmas formalidades da primeira convocação. Em
segunda convocação a Assembleia geral será considerada válida com
qualquer quórum. Parágrafo Quinto - Independentemente das formalidades
previstas nos Parágrafos Quarto e Quinto desse Artigo, será considerada
regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas.
Parágrafo Sexto - A Assembleia Geral é competente para deliberar sobre as
seguintes matérias e somente as aprovará mediante o voto afirmativo de pelo
menos 51% (cinquenta e um por cento) da totalidade dos acionistas
detentores das ações ordinárias emitidas pela sociedade, exceto no caso dos
direitos de voto atribuídos às ações preferenciais, hipóteses em que a(s)
matéria(s) somente será(ão) considerada(s) aprovada(s) mediante o voto
afirmativo de pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) das ações
ordinárias e o voto afirmativo de pelo menos 51% (cinquenta e um por cento)
das ações preferenciais: (i) Alteração do objeto social no que se refere às
atividades minerárias; (ii) transferência dos direitos minerários sob qualquer
título; (iii) qualquer alteração dos direitos atribuídos às ações preferenciais;
(iv) criação de ações preferenciais ou aumento de classe ou espécie existente

sem guardar proporção com as demais; (v) emissão de debêntures
conversíveis em ações; (vi) alterações nas preferências, vantagens e
condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações
preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida; (vii) eleição, em
separado, do Diretor Comercial; (viii) eleição, em separado, de um membro
do Conselho Consultivo; (ix) aumento do capital social por subscrição de
ações; (x) alteração na política de destinação dos resultados da Sociedade,
ou qualquer decisão de não pagar dividendo em dinheiro, bem como sobre o
pagamento de juros sobre o capital próprio; (xi) fusão, cisão, liquidação do
ativo, confissão de falência, dissolução ou liquidação da Sociedade; (xii)
alteração do Estatuto Social em relação às matérias listadas nos incisos (i) ao
(xii) desse Parágrafo; (xiii) eleição e destituição dos membros da Diretoria, a
fixação de sua remuneração, bem como a eleição e destituição de membros
do Conselho Consultivo, respeitado o disposto nos itens (vii) e (viii) acima;
(xiv) alienação, no todo ou em parte, de ações do seu capital social ou do
capital social de suas controladas; (xv) abertura do capital da Sociedade,
bem como registro na Comissão de Valores Mobiliários - CVM como
companhia aberta; (xvi) emissão de debêntures não conversíveis em ações,
ou ainda, a emissão de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, no
País ou no exterior; (xvii) assunção pela Sociedade de compromissos e
obrigações de valor acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais), bem como aquisição, venda e arrendamento de bens e equipamentos
da Sociedade acima deste valor e, ainda, decisões relativas à aquisição,
alienação, arrendamento e oneração de bens móveis e valores mobiliários de
valor acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); (xviii) a
política proposta pela Diretoria sobre aquisição, gestão e alienação dos
imóveis e demais bens do ativo permanente da Sociedade; (xix) os
orçamentos da Sociedade, bem como os cronogramas financeiros; (xx)
tomar, anualmente, as contas dos administradores e as demonstrações
financeiras da Sociedade; (xxi) destinação dos lucros da sociedade,
declaração de dividendos e pagamento de dividendos intermediários; (xxii)
escolha e destituição dos auditores independentes; (xxiii) constituição de
sociedades e o ingresso no capital de outras sociedades, inclusive fundações
e outras instituições; (xxiv) suspender o exercício dos direitos do acionista;
(xxv) modificação da autoridade reservada à Assembleia Geral de Acionistas
ou limitação sobre os poderes da Diretoria; (xxvi) mudança no número de
membros da Diretoria ou do Conselho Consultivo; (xxvii) criação de partes
beneficiárias, de acordo com o artigo 46 da Lei 6.404/76; (xxviii) negociação,
celebração, modificação ou rescisão de contratos entre a Sociedade e seus
acionistas ou entidades por eles controladas, suas controladoras ou sob
controle comum, direta ou indiretamente; (xxix) contribuições de capital em
bens e avaliação de tais ativos; (xxx) as matérias relacionadas no Artigo 12
desse Estatuto, quando trazidas ou avocadas ao exame e deliberação dos
acionistas. Parágrafo Sétimo - A Assembleia Geral poderá examinar e
deliberar sobre qualquer matéria, inclusive reformando ou suspendendo a
eficácia de deliberações de instâncias inferiores por solicitação de sócio que
detenha pelo menos 50% (cinquenta por cento) do capital votante da
Sociedade. Artigo 7º - Durante 3 (três) dias antes da data marcada para a
realização da Assembleia, não se fará transferência de ações. Artigo 8o - A
Assembleia Geral será presidida pelo Diretor-Presidente da Sociedade, que
indicará o Secretário da Assembleia. Capítulo IV - Da Administração Artigo 9º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria. Artigo 10 - A
Diretoria será composta de 03 (três) membros, eleitos pela Assembleia Geral,
que ocuparão os cargos de Diretor Presidente, Diretor Comercial e Diretor
Administrativo e Financeiro, pelo prazo de gestão de 2 (dois) anos, podendo
ser reeleitos. Parágrafo Primeiro - Os Diretores serão responsáveis por: (a)
administração geral da Sociedade; (b) cumprimento das funções que lhe
forem atribuídas pela Assembleia Geral e (c) cumprimento e execução das
deliberações da Assembleia Geral de Acionistas. Parágrafo Segundo - A
Sociedade será representada, em juízo ou fora dele, por 2 (dois) Diretores,
que terão a faculdade de, em conjunto, constituir procurador ad judicia e ad
negotia. Parágrafo Terceiro - Em suas ausências ou impedimentos
temporários, os Diretores serão substituídos por outros Diretores por eles
indicados. Paragrafo Quarto - No caso de vacância de cargo de qualquer
dos Diretores, compete à Assembleia Geral eleger o substituto, que
completará o prazo de gestão do substituído. Parágrafo Quinto - A
remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral. Artigo 11 Convocada por qualquer de seus Diretores ou obedecendo calendário
previamente aprovado, a Diretoria reunir-se-á sempre que o interesse da
Sociedade o exigir. As deliberações, quando colegiadas, deverão ser
tomadas por maioria absoluta de seus membros. Artigo 12 - Compete à
Diretoria, colegiadamente; (i) aprovar as normas gerais de operação,
administração e controle da Sociedade; (ii) aprovar as normas de pessoal da
Sociedade, inclusive as relativas à fixação de quadro de remuneração,
direitos e vantagens, bem como a celebração de acordos coletivos; (iii)
aprovar a organização interna da Sociedade e respectiva distribuição de
competência; (iv) propor à Assembleia Geral os orçamentos, bem como os
cronogramas financeiros da Sociedade; (v) propor à Assembleia Geral
política de aquisição, alienação, gestão e arrendamento dos imóveis e demais
bens do ativo permanente da Sociedade; (vi) autorizar a criação e o
encerramento de filiais, sucursais, agências, depósitos, armazéns, escritórios
de representação ou qualquer outro tipo de estabelecimento, no País e no
exterior; (vii) autorizar a alienação de imóveis e demais bens do ativo
permanente e a oneração destes ativos ou imóveis que constituem o ativo
fixo da Sociedade até o valor agregado anual de R$ 1.499.000,00 (um milhão
e quatrocentos e noventa e nove mil reais); bem como autorizar a aquisição
de bens do ativo permanente até este valor; podendo delegar poderes nos
casos em que o valor seja inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
(viii) autorizar a alienação ou a oneração de bens móveis e valores mobiliários,
até o valor agregado anual de R$ 1.499.000,00 (um milhão e quatrocentos e
noventa e nove mil reais); bem como renúncia de direitos, transações e
compromisso arbitral até este valor, devendo estabelecer normas e podendo
delegar poderes nos casos que o valor seja inferior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais); (ix) autorizar a celebração de acordos e contratos que
constituem ônus, obrigações ou compromissos para a Sociedade, limitados
ao valor de R$ 1.499.000,00 (um milhão e quatrocentos e noventa e nove mil
reais); devendo estabelecer normas e podendo delegar poderes nos casos
em que os valores sejam inferiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
(x) elaborar, em cada exercício, o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras a serem submetidas à Assembleia Geral; e (xi)
propor à Assembleia Geral a distribuição dos resultados, inclusive de
dividendos. Parágrafo Único - As matérias relacionadas nos incisos IV, V,
VII, VIII, IX, X e XI somente poderão ser aprovadas após ouvida a manifestação
do Conselho Consultivo, salvo nos casos em que é permitida a delegação de
poderes. Artigo 13 - A investidura no cargo de Diretor e dos membros do
Conselho Consultivo será feita mediante assinatura de termo de posse
lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria ou do Conselho Consultivo,
respectivamente. Artigo 14 - A representação da Sociedade, ativa e
passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive na assinatura de documentos
ou contratos que importem em responsabilidade comercial, bancária,
financeira ou patrimonial para a Sociedade, caberá a dois Diretores que
poderão constituir, conforme norma geral de delegação, procuradores para,
sempre em conjunto de dois, exercerem os poderes específicos e limitados,
nos termos deste Estatuto Social. Parágrafo Único - A Sociedade poderá ser
representada por apenas um procurador em atos decorrentes do exercício
dos poderes especificados em procuração ad judicia. Capítulo V - Do
Conselho Consultivo - Artigo 15 - A Diretoria será aconselhada por um
Conselho Consultivo não remunerado composto de 2 (dois) membros
efetivos, sendo um Presidente, que terá o voto de desempate, e 2 (dois)
membros suplentes, todos eleitos pela Assembleia Geral, pelo prazo de 02
(dois) anos, podendo ser reeleitos. Artigo 16 - Os membros do Conselho
Consultivo observarão todos os deveres e responsabilidades para com a
Sociedade, como se fossem seus administradores. Artigo 17- O Conselho
Consultivo não terá caráter deliberativo, mas, mediante apuração de votos
favoráveis da maioria de seus membros, formulará recomendações à
Diretoria e, sempre que solicitado, aos acionistas da Sociedade. Artigo 18 O Conselho Consultivo reunir-se-á, ordinariamente, 01 (uma) vez por ano ou
conforme calendário anual de reuniões a ser aprovado previamente ou
sempre que convocado por quaisquer (i) de seus membros; (ii) dos Diretores
da Sociedade ou (iii) dos acionistas que detenham, pelo menos, 50%
(cinquenta por cento) do capital total da Sociedade. Artigo 19 - Qualquer dos
membros do Conselho Consultivo poderá solicitar informações, relatórios,
pareceres, contratos, atas, correspondência e demais documentos da
Sociedade e de suas controladas. Capítulo VI - Do Conselho Fiscal - Artigo
20 - O Conselho Fiscal, órgão de funcionamento não permanente, quando
instalado, será composto de até 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes,
eleitos pela Assembleia Geral, que estabelecerá as suas respectivas
remunerações. Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho Fiscal
exercerão suas funções até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se
realizar após sua eleição, podendo ser reeleitos. Parágrafo Segundo - Em
suas ausências, impedimentos ou nos casos de vacância, os membros do
Conselho Fiscal serão substituídos pelos respectivos suplentes. Capítulo VII
- Do Exercício Social e da Distribuição de Lucros - Artigo 21- O exercício
social coincidirá com o ano civil. Em 31 de dezembro de cada ano serão
levantadas as Demonstrações Financeiras com observância das prescrições
legais. O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: (a) quando
legalmente obrigatório, 5% (cinco por cento) para constituição da reserva
legal, até que ela atinja 20% (vinte por cento) do capital social; (b) 50% do
saldo remanescente do lucro líquido após a dedução de eventuais valores
destinados à reserva legal (quando exigido pela legislação aplicável) na
forma do item "i" acima, será distribuído aos acionistas detentores de ações
preferenciais a título de dividendos fixos, em conformidade com o Artigo 5º,
Parágrafo 2º, “ii”, acima; e (c) o saldo remanescente ficará à disposição da
Assembleia Geral, que deliberará sobre a sua destinação, mediante proposta
da Diretoria, respeitada a distribuição de dividendos obrigatórios de 25%
(vinte e cinco por cento) sobre o total do lucro líquido para os acionistas
detentores de ações ordinárias, ajustados na forma da lei, sendo certo que a
Assembleia Geral também poderá decidir sobre a distribuição de dividendos
adicionais aos acionistas, incluindo em favor dos acionistas detentores de
ações preferenciais. Artigo 22 - Os dividendos ou os juros sobre o capital da
Sociedade serão pagos, salvo determinação em contrário da Assembleia
Geral, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis da data em que forem
declarados. Parágrafo Primeiro - Os dividendos ou os juros sobre o capital
da Sociedade não recebidos prescreverão no prazo da lei. Parágrafo
Segundo - Os valores pagos ou creditados a título de juros sobre o capital
próprio nos termos do artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei 9.249, de 26/12/95, e da
legislação e regulamentação pertinentes, poderão ser imputados ao
dividendo obrigatório e ao dividendo fixo anual das ações preferenciais,
integrando tais valores o montante dos dividendos distribuídos pela
Sociedade para todos os efeitos legais. Rio de Janeiro, 30 de dezembro de
2020. Assinaturas: Mesa: Carlos Roberto Silva Mamede - Presidente Assinado digitalmente; Luiz Otávio Reis Maia - Secretário - Assinado
digitalmente. Jucerja em 15/03/2021 sob o nº 00004031745. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.
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Lucro da Caixa sobe 200% no 4° trimestre
Índice de Basileia atingiu 17,62%, sendo superior em 7,37 p.p. ao mínimo exigido de 10,25%

A

Caixa Econômica
Federal anunciou
nesta quinta-feira o
resultado consolidado do
quarto trimestre de 2020. O
lucro foi de R$ 5,7 bilhões,
crescimento de 200% em
relação ao terceiro trimestre. No ano, o lucro líquido
foi de R$ 13,2 bilhões. O retorno sobre o patrimônio líquido registrou 15,18% e o
retorno sobre o ativo médio
alcançou 0,96%, crescimentos trimestrais de 0,98 p.p.
e 0,07 p.p. respectivamente.
O maior banco brasileiro
em número de clientes, crédito, contas digitais e depósitos
em poupança, registrou margem financeira de R$ 10,6 bilhões no quarto trimestre de
2020, aumento de 10,8% se
comparado ao trimestre anterior, consequência do crescimento de 8,4% nas receitas
das operações de crédito; e
reduções de 7,6% nas despesas com recursos de clientes
e de 3,2% nas despesas com
recursos de instituições financeiras e oficiais.
No 4T20, as receitas provenientes das operações de
crédito habitacionais totaliza-

ram R$ 8,9 bilhões, aumento
de 5,6% em relação ao 3T20.
Essas receitas representam
51,8% do total das receitas
de crédito. Destaca-se ainda
o crescimento de 35,9% nas
receitas com operações de
crédito comercial pessoa jurídica, 6,0% em crédito rural
e 5,6% em crédito comercial
pessoa física.
Segundo o banco, as despesas de captação foram
impactadas principalmente
pelas reduções de 6,4% com
as operações de poupança,
15,1% com CDB, 11,8%
com operações compromissadas e 17,6% em depósitos
judiciais. O comportamento dessas despesas reflete o
forte crescimento nas linhas
de menor custo aliado ao
cenário atual da taxa básica
de juros da economia.
As receitas com prestação de serviços e tarifas
bancárias totalizaram R$
6,2 bilhões, crescimento
de 1,5% quando comparado ao terceiro trimestre de
2020. Destaca-se no período o aumento de 5,4% em
serviços de governo, 3,2%
em cartões, 0,6% em crédi-

CLUBE MONTE LÍBANO
CNPJ/MF nº 34.036.434/0001-63
ELIMINAÇÃO DE TÍTULOS
Comunicamos a eliminação dos títulos de nº 251 – 255 – 589 – 811 – 967 –
1095 – 1115 – 1185 – 1202 – 1233 – 1283 – 1351 – 1403 – 1568 - 1581 – 1613
– 1656 – 1676 do nosso Quadro Social. Rio de Janeiro, 18 de março de 2021.

MAISON D’AMOUR EMPRESA HOTELEIRA LTDA.
CNPJ/ME Nº 31.147.994/0001-05 - NIRE Nº 33.2.0148497-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam os Senhores Sócios de MAISON D’AMOUR EMPRESA HOTELEIRA
LTDA. (“Sociedade”) convidados a se reunirem para Reunião de Sócios da
Sociedade, a ser realizada de forma digital, no dia 26 de março de 2021,
às 11h, a fim de deliberar sobre a destituição dos atuais administradores
da Sociedade e a eleição de novo administrador não sócio. Os sócios quotistas receberão o link de acesso à reunião digital mediante solicitação dos
referidos dados à Sra. Elisabete Pedro através do telefone (21) 2573-6633
ou e-mail hotelshow1@gmail.com. Rio de Janeiro, 18 de março de 2021.
Maison D’amour Empresa Hoteleira Ltda.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA
O Presidente da COOPEREAL Cooperativa em Gestão Administrativa Hospitalar e de Saúde, em cumprimento às disposições legais e estatutárias ( Lei
12.690/12 e art.32 do Estatuto Social ), CONVOCA todos os associados, para
a Reunião Ordinária a realizar-se de forma híbrida ( conforme, Lei 14.030/20 )
em 30 de março de 2021, na Av. Rio Branco, 185 , 21º andar, Sl. 2119, nesta
cidade e através do link com demais informações no endereço:
www.coopereal.com.br, em primeira convocação às 14:00 horas, em segunda convocação às 15:00 horas em terceira e última convocação com qualquer
número, às 16:00 horas, para deliberar a seguinte Ordem do Dia : I - Prestação
de Contas ( 2020/2021 ) ; II - Assuntos Gerais. RJ, 18 de Março de 2.021.
Diretor – Presidente do Conselho Administrativo da COOPEREAL
RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 - NIRE: 33.3.0028405-2
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas da RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-63
(“Companhia”), convocados para a Assembleia Geral Extraordinária
que será realizada no dia 25 de março de 2021, às 15:00 horas, na
sede social da Companhia, situada na Rua da Assembleia nº 10, 33º e
34º andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a)
Eleição do Novo Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021. Jorge Manuel Pereira Dias - Presidente
do Conselho de Administração. INSTRUÇÃO GERAL: O Acionista que
desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo
mandato, com poderes especiais, na sede social da Companhia até 02
(dois) dias úteis anteriores à data marcada para a realização da Assembleia Geral Extraordinária.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – HABITACOOP – COOPERATIVA
HABITACIONAL DOS BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO MUNICIPIO
DO RIO DE JANEIRO – CONVOCAÇÃO DE AGO – ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA – O Presidente da HABITACOOP – COOPERATIVA
HABITACIONAL DOS BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO MUNICIPIO
DO RIO DE JANEIRO, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005437-7
e inscrita no CNPJ sob o nº de registro 23.249.514/0001-80, Sr. Marcelo
Alves Neves, no exercício das suas atribuições, convoca os sócios
cooperados para participarem da AGO – Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no dia 31 de março de 2021, nas dependências do prédio
onde está estabelecida a empresa responsável pela Assessoria Contábil
da cooperativa, em suas áreas comuns, a fim de dar maior segurança e
possibilitar a participação dos sócios, mantendo a distância mínima exigida
entre eles, seguindo os protocolos definidos pelos Órgãos Sanitários e de
Saúde, como prevenção contra a Pandemia – COVID-19. Para tanto, a
AGO será realizada na Rua Miguel Couto, 134, Sala 1104, Centro, Rio de
Janeiro – RJ, em primeira convocação as 17:00 h com a presença mínima
de 2/3 (dois terços) dos sócios cooperados; em segunda convocação as
18:00 h com a presença mínima de metade mais um dos sócios cooperados
e em terceira e última convocação as 19:00 h com a presença mínima de
10 (dez) sócios cooperados. Na data da presente convocação a
cooperativa tem no total do seu quadro social 20 (vinte) sócios
cooperados. Conforme disposto no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os
associados poderão participar e votar a distância na Assembleia, caso
necessário, nos termos do disposto na regulamentação do Departamento
Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia
(Incluído pela Medida Provisória nº. 931 e Lei 14.030 de 2020). A Ordem
do Dia da AGO é a seguinte: 1) Apresentação da Prestação de Contas
relativa ao Exercício 2020 para Deliberação da Assembleia conforme itens
a seguir: a) Apresentação do Relatório de Gestão da Diretoria; b)
Apresentação do Balanço Geral de DSPE – Demonstração de Sobras ou
Perdas do Exercício; c) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal. 2)
Deliberação da Assembleia sobre a Prestação de Contas relativa ao
Exercício 2020; 3) Deliberação da Assembleia sobra a Destinação/Rateio
de Sobras ou Perdas do Exercício 2020; 4) Eleição do Novo Conselho
Fiscal para o Mandato de um ano 2021/2022; 5) Demais assuntos de
interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 19 de março de 2021.
Marcelo Alves Neves – Diretor Presidente

to e 0,3% nas receitas com
conta corrente.
O Índice de Basileia atingiu 17,62%, sendo superior
em 7,37 p.p. ao mínimo exigido de 10,25%. O índice
de capital principal totalizou 12,2%, enquanto o de
nível I 12,5%, mantendo-se
acima do mínimo regulatório de 6,75% para o de capital principal, e 8,25% para o
de capital nível I.
Carteira de crédito
A carteira de crédito ampla da Caixa fechou com
saldo de R$ 787,4 bilhões
em dezembro de 2020. O
aumento de 12,4% nas contratações de crédito impulsionou o crescimento de
13,5% no saldo da carteira
em relação a 2019, influenciado principalmente pelo
crescimento de 9,8% em
habitação, 7,7% em saneamento e infraestrutura,
10,5% em crédito comercial pessoa física, 83,7%
em crédito comercial pessoa jurídica, impactado pelas contratações de crédito
destinadas a micro e peque-

na empresas, e 43,0% no
rural. Somente no quarto
trimestre, a Caixa contratou
R$ 112,6 bilhões em crédito, valor 10,0% superior ao
quarto trimestre de 2019.
Auxílio Emergencial
Com pagamento de R$
293,1 bilhões, e mais de
67,9 milhões de brasileiros
beneficiados, foram feitos
536 milhões de pagamentos
referentes ao Auxílio Emergencial, até o dia 9 de fevereiro de 2021.
A Caixa atingiu a marca
de R$ 34,3 bilhões contratados para as micro, pequenos e médios empresários,
até o dia 31 de dezembro de
2020. Os contratos tiveram
taxas e condições especiais
para ajudar o segmento a
enfrentar os efeitos que a
pandemia de Covid-19 provocou na economia.
No período, foram contratados um montante de
R$ 16,4 bilhões por meio
do Programa Nacional de
Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). A Caixa foi

a primeira instituição financeira a operar essa linha de
crédito, tendo iniciado as
contratações no dia 16 de
junho de 2020.
Na linha de crédito amparada pelo Fundo de Aval
para as Micro e Pequenas

Empresas (Fampe) foram
contratados R$ 2,5 bilhões.
Essa modalidade conta com
o Crédito Assistido do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), antes, durante
e após a contratação.

Privatização rejeitada
Mais uma pesquisa de
opinião mostra que os brasileiros são contrários à
privatização da Caixa Econômica Federal. Levantamento feito entre os dias 8 e
10 deste mês pelo Instituto
Ideia e o Exame Invest Pro,
braço de análise de investimentos da Revista Exame,
mostra que 44% dos entrevistados rejeitam a venda da
instituição. De acordo com
a pesquisa, apenas 21%
posicionaram-se a favor da
privatização da Caixa Econômica, enquanto outros
21% não souberam responder. O levantamento ouviu
1,2 mil pessoas e foi divulgado na última terça-feira.
“Outra vez, a sociedade
mostra reconhecer a im-

portância e o papel social
do banco, posicionandose claramente em favor da
preservação deste patrimônio. Ainda mais em um momento econômico terrível
como este e depois de a estatal provar que é essencial
ao país”, avalia o presidente
da Federação Nacional das
Associações do Pessoal da
Caixa (Fenae), Sergio Takemoto.
A pesquisa também
abrangeu o Banco do Brasil,
defendido por 38% dos entrevistados, a Petrobras (também com 38% de rejeição à
privatização), a Eletrobras
(35% de rejeição) e o Serpro
– Serviço Federal de Processamento de Dados (31% de
rejeição à venda).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBANBEN
CNPJ 22.113.410/0001-81 / NIRE 33400053940
O Presidente da Sociedade Cooperativa COOPBANBEN, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em nossa
sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na própria sede
devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no dia
30 de março de 2021, em primeira convocação às 19h00 com a
presença de 2/3 do número total dos Cooperados Associados, em segunda às 20h00 com metade mais um do número total de Cooperados
Associados e em terceira e última às 21h00 convocação com a presença mínima de 50% (cinquenta)
por cento dos Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia
Assembleia Geral Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício
Social do Ano de 2020; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4.
Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de
2020; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano
de 2020; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal.
Niterói/RJ, 19 de Março de 2021.
BRAULIO MARCOLINO DE ARAUJO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30 - NIRE - 33 30014041-7
Convocação - Reunião do Conselho de Administração
Na condição de Presidente do Conselho de Administração de INDÚSTRIAS
GRANFINO S. A., e de conformidade com as atribuições deste conselho,
CONVOCO. Os demais Senhores Conselheiros para á Reunião a ser
realizada no dia 28 de Abril de 2021 ás 16:00 horas, na sala da Presidência,
a fim de tratar da seguinte pauta: 1. Relatório da Diretoria, Balanço,
Demonstração dos resultados do exercício e outras Demonstrações
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020; 2. Aprovação
dos Dividendos Propostos; 3.Fixação dos Honorários dos Administradores.
4. Outros assuntos de Interesse Geral. Nova Iguaçu 18 de Março de 2021.
Silvia Maria Soares Coelho Lantimant
Presidente do Conselho de Administração
INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30 - NIRE - 33 30014041-7
Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, na sede da Empresa, à Rua Oscar Soares nº
1525, nesta cidade de Nova Iguaçu, no dia 28 de Abril de 2021, às 16:00
horas a fim de deliberarem sobre os Seguintes assuntos: 1. Relatório da
Diretoria, Balanço, Demonstração dos resultados do exercício e outras
Demonstrações referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020;
2. Aprovação dos Dividendos Propostos; 3. Fixação dos Honorários dos
Administradores. 4. Outros assuntos de Interesse Geral.
Nova Iguaçu, 18 de Março de 2021. Renata Baroni Coelho - Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DA CAPITAL – RJ.
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo
de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta
pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AVENIDA COPACABANA que move
em face de RITA VALÉRIA SILVA (processo nº 035731964.2008.8.19.0001) na forma abaixo:O DR. LUIZ ANTÔNIO
VALIERA DO NASCIMENTO Juiz de Direito Titular na Trigésima
Nona Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, FAZ
SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, especialmente a executada: RITA
VALÉRIA SILVA (CPF: 633.906.047-15), suprindo a exigência contida no artigo 889, I, do NCPC, que no 23/03/2021 as 14:00 horas
será aberto na “modalidade eletrônico” o 1º leilão Público, através da plataforma de leilões: www.facanhaleiloes.com.br, tendo como gestora a Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº 175, devidamente credenciada no
TJRJ sob o nº 205, com escritório na Rua República do Líbano nº
16, salas: 501/502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado e
vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 25/03/
2021, no mesmo horário pela “melhor oferta” observando o artigo 891 § 1º do CPC o imóvel descrito e avaliado como segue:
LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL AVALIADO: sala comercial, situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº
195, sala 1318, bairro: Copacabana – RJ. ATRIBUO ao imóvel
acima descrito, e sua correspondente fração ideal do respectivo terreno, o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).. DA
INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as partes em especial a executada, INTIMADA por intermédio do presente Edital de Leilão e
intimação, suprindo assim a exigência contida no artigo 889, I,
do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 09 (nove) dias do
mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um. Para que produza
seus efeitos legais, o presente Edital encontra-se devidamente
assinado eletronicamente pela Sra. Leiloeira Pública Cristina
Façanha, pelo(a) Responsável do Expediente e pelo MMº. Dr.
Luiz Antônio Valiera do Nascimento – Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos
dos autos da Ação de EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, movida
por JOSÉ MANUEL DA COSTA e OUTRA
em face de ANTONIO COSTA AMARAL e OUTRA,
processo nº 0009561-47.2013.8.19.0209, na forma abaixo:
O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz da Vara
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a ANTONIO COSTA AMARAL e HELENA COSTA AMARAL, que em 29/3/21, às 13:00 hs., no site do
leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B.
RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879
inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 31/3/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 §
único do NCPC e do art. 1.322 do Código Civil, o imóvel registrado
no 9º RGI, matrícula nº 200.232, Rua John Kennedy nº 29 apto
301, avaliado as fls. 909 em 14/8/20, por R$ 2.990.000,00. Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site
do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do
CPC, 3% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação,
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local de costume e na
sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta
Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça,
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC.
Dado e passado nesta cidade, em 04/3/21. Eu, Bianca Orosco
Bullaty, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr.
ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito.
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ENERGISA COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA LTDA.
CNPJ nº 07.685.694/0001-97

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2020

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Administração da Energisa Comercializadora de Energia Ltda. (“Energisa Comercializadora” ou “Companhia”) apre- quar as demandas dos clientes. Outro fator importante para o alcance de resultados positivos foi a estratégia adotada
senta os fatos e eventos marcantes do do exercício de 2020, acompanhados das Demonstrações Financeiras cor- pela mesa de operações, que conseguiu reverter a posição long da carteira a tempo de aproveitar as oportunidades
respondentes, preparadas de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras (International com a volatilidade dos preços e conseguir aproveitar a queda nos preços naquele momento. No tocante ao desemFinancial Reporting Standards - IFRS). Essas demonstrações foram revisadas e aprovadas pelos sócios quotistas em penho do consumo no mercado livre, apesar da situação de isolamento, a retomada da produção ocorrida a partir de
11 de março de 2021. A empresa, criada em outubro de 2005, atua na área de comercialização de energia elétrica outubro, junto com o aumento significativo do número de migrações do Ambiente de Contratação Regulada (ACR)
no ambiente de contratação livre, negociando energia e prestando serviços tanto para os projetos próprios do Grupo para o Ambiente de Contratação Livre (ACL), contribuíram para um crescimento de 2,8% na carga do ACL em 2020.
Energisa, quanto para projetos de terceiros. A empresa também atua como braço de apoio comercial do Grupo Ener- Segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 2020 teve média de 145 migrações realizadas
gisa na área de geração de energia. A Energisa Comercializadora (ECO) apresentou, no 4T20, crescimento de 17,1% por mês. Adicionalmente, o número de comercializadoras também alcançou 396 associadas, comprovando a expanna venda de energia frente ao 4T19. No ano, a ECO comercializou cerca de 630 MW médios em 2020, o que represen- são do segmento em 2020. A Energisa Comercializadora ocupa 23º lugar no ranking de volume negociado da CCEE.
ta um acréscimo de 17,3% em relação a 2019, maior valor do histórico da empresa. Embora os números demonstrem Descrição
Trimestre
Acumulado
um cenário favorável, a pandemia da COVID-19 trouxe diversos desafios para a Energisa Comercializadora (ECO). As Valores em GWh
4T20
4T19
Var. %
2020
2019
Var. %
incertezas com relação à retomada das atividades fizeram com que vários consumidores suspendessem as negocia1.519
1.298
17,1
5.481
4.672
17,3
ções já em vias de fechamento e/ou solicitassem renegociações dos contratos já firmados. Nesse sentido, o time da Vendas a consumidores livres (ECOM)
ECO conduziu cerca de 70 negociações de forma ágil e diligente, reduzindo o impacto nos resultados e buscando adeA Administração.
BALANÇO SOCIAL ANUAL - 2020 (Em milhares de reais)
1 - Base de Cálculo
Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)

2020
944.409
-8.125
4.382

2 - Indicadores Sociais Internos

Valor

Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e saúde no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores sociais internos
3 - Indicadores Sociais Externos

192
891
130
227
2
10
31
646
54
2.183
Valor

Educação
Cultura
Saúde e saneamento
Esporte
Combate à fome e segurança alimentar
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociais externos
4 - Indicadores Ambientais

6
531
537
5.941
6.478
Valor

Investimentos relacionados com a produção/
operação da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos
externos
Total dos investimentos em meio ambiente
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais”
para minimizar resíduos, o consumo em geral
na produção/ operação e aumentar a eficácia na
utilização de recursos naturais, a empresa

2019
819.814
54.819
4.145

% sobre % sobre
FPB
RL
4,38%
0,02%
20,33%
0,09%
2,97%
0,01%
5,17%
0,02%
0,00%
0,00%
0,05%
0,00%
0,00%
0,00%
0,23%
0,00%
0,71%
0,00%
14,74%
0,07%
1,23%
0,01%
49,81%
0,22%

202
859
116
217
7
11
51
835
55
2.353

% sobre % sobre
RO
RL
-0,07%
0,00%
-6,54%
0,06%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-6,61%
0,06%
-73,12%
0,63%
-79,73%
0,69%

Valor

% sobre
RO

Valor

% sobre
RL

4
503
18
525
19.484
20.009

% sobre % sobre
FPB
RL
4,87%
0,02%
20,72%
0,10%
2,80%
0,01%
5,24%
0,03%
0,00%
0,00%
0,17%
0,00%
0,00%
0,00%
0,27%
0,00%
1,23%
0,01%
20,14%
0,10%
1,33%
0,01%
56,77%
0,28%
% sobre % sobre
RO
RL
0,01%
0,00%
0,92%
0,06%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,03%
0,00%
0,96%
0,06%
35,54%
2,38%
36,50%
2,44%
% sobre
RO

% sobre
RL

-

0,00%

0,00%

-

0,00%

0,00%

-

0,00%

0,00%

-

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%
( ) cumpre de 51 a 75%
(x) cumpre de 76 a 100%

5 - Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de portadores(as) de deficiência ou
necessidades especiais

Valor

0,00%
0,00%
( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%
( ) cumpre de 51 a 75%
(x) cumpre de 76 a 100%

2020
19
4
1
11
50,00%
5
25,00%

2019
20
10
4
1
13
40,00%
4
20,00%

-

-

6 - Informações relevantes quanto ao
exercício da cidadania empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração
na empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos
pela empresa foram definidos por:
Os padrões de segurança e salubridade no
ambiente de trabalho foram definidos por:

( )
direção

A participação dos lucros ou resultados
contempla:

( )
direção

Número total de reclamações e críticas de
consumidores(as):
% de reclamações e críticas atendidas ou
solucionadas:
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):
Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

Nota

2020

2019

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras no mercado aberto e
recursos vinculados

4.1

17.950

20.173

4.2

66.674

9.383

Clientes

5

118.598

115.706

Tributos a recuperar

6

2.189

3.634

Instrumentos Financeiros Derivativos

24

34.739

86.111

Outros créditos

7

2.723

12.573

242.873

247.580

Total do circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras no mercado aberto e
recursos vinculados

4.2

5.084

Clientes

5

15.000

-

Tributos a recuperar

6

2.576

1.274

Instrumentos Financeiros Derivativos

24

311.735

253.760

334.395

260.697

287

190

Imobilizado

10

Intangível

11

Total do não circulante
Total do ativo

5.663

574

378

335.256

261.265

578.129

508.845

Passivo
Circulante
Fornecedores
Encargos de dívidas
Empréstimos e financiamentos
Distribuição de lucros - quotistas
Impostos e contribuições sociais
Obrigações estimadas
Instrumentos Financeiros Derivativos
Benefícios pós-emprego
Adiantamentos recebidos de clientes
Arrendamentos operacionais
Outras contas a pagar
Total do circulante
Não circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Adiantamentos recebidos de clientes
Impostos e contribuições sociais
Impostos e contribuições sociais diferidos
Benefícios pós-emprego
Instrumentos Financeiros Derivativos
Arrendamentos operacionais
Débito com partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reserva especial de distribuição de lucros
Outros resultados abrangentes
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

Nota

2020

2019

12
13
13
17.4
15

110.323
1.817
40.000
3.167
350
33.061
4
996
5
1.866
191.589

99.933
69
42.481
9.025
2.765
310
56.008
57
1.108
6
1.835
213.597

12
-1
4.2
15
8
25
24
14
9

8.333
31.233
9.836
5.024
17.298
22
251.614
58
35.771
332
359.521

24.190
11.319
22
22.394
115
204.799
58
79
262.976

17.1
17.2
17.3

5.119
160
21.583
157
27.019
578.129

5.119
54
27.075
24
32.272
508.845

24
25
4.2
14

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

60,30

0
( )
( )
todos(as)
direção e empregagerências dos(as)
( )
( )
todos(as)
emprega- todos(as)
+
Cipa
dos(as)
( )
(X)
(X)
( )
( )
incentisegue
as
segue as incentiva
não se
vará e
normas seguirá
normas e segue a envolverá
a
da OIT
da OIT
OIT
OIT
(X)
(X)
( )
( )
todos(as)
todos(as)
( )
direção
e
direção e empregadireção gerências empregagerências dos(as)
dos(as)
(
X
)
(X)
( )
( )
todos(as)
( )
todos(as)
direção e empregadireção
e
direção gerências empregagerências dos(as)
dos(as)
( ) não
( ) são ( X ) são
serão
( ) serão ( X ) são
sugeridos exigidos considera- sugeridos exigidos
dos
(X)
( )
(X)
( )
( )
e não se
organiza e
apóia organiza
apoiará
incentiva envolverá
incentiva

( )
não são
considerados
( )
não se
envolve
na
no
na
empresa Procon
Justiça
na
no
na
empresa Procon
Justiça
%
%
%
Em 2019: 10.546
65% governo
43% colaboradores(as)
0% acionistas
45% terceiros
-53% retido

na
no
na
empresa
Procon
Justiça
na
no
na
empresa
Procon
Justiça
%
%
%
Em 2018: 65.080
31% governo
7% colaboradores(as)
14% acionistas
7% terceiros
41% retido

2020

2019

-

-

7 - Outras Informações
7) Investimentos sociais
7.1 - Programa Luz para Todos
7.1.1 - Investimento da União
7.1.2 - Investimento do Estado
7.1.3 - Investimento do Município
7.1.4 - Investimento da Concessionária
Total - Programa Luz para Todos (7.1.1 a 7.1.4)
7.2 - Programa de eficiência Energética
7.3 - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento
Total dos investimentos sociais (7.1 a 7.3)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

60,30
( )
( )
todos (as)
(X)
(X)
direção
e
direção gerências emprega- direção
dos(as)
(X)
(X)
( )
( )
direção
direção todos(as)
e
gerêne gerên- emprega- todos(as)
+ Cipa
cias
cias
dos(as)

A previdência privada contempla:

Quanto à participação de empregados(as) em
programas de trabalho voluntário, a empresa:

Metas 2019

0

Quanto à liberdade sindical, ao direito de nego( )
ciação coletiva e à representação interna dos(as) não se
trabalhadores(as), a empresa:
envolve

Na seleção dos fornecedores, os mesmos
padrões éticos e de responsabilidade social
e ambiental adotados pela empresa:

2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)
Nota
2020
2019
Receita operacional líquida
18
944.409 819.814
Custo da energia elétrica vendida
19 (912.959) (819.638)
Lucro bruto
31.450
176
Despesas com vendas
19
(1.618)
(354)
Despesas gerais e administrativas
19
(8.505) (8.175)
Outras despesas
20
(26.926)
64.514
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras
(5.599)
56.161
Receitas financeiras
21
2.196
3.000
Despesas financeiras
21
(4.722) (4.342)
Despesas financeiras líquidas
(2.526) (1.342)
Lucro (Prejuízo) antes dos impostos
(8.125)
54.819
Imposto de renda e contribuição social corrente 8
(2.532)
24
Imposto de renda e contribuição social diferido
8
5.165 (18.743)
Lucro (prejuízo) do exercício
(5.492)
36.100
Lucro (prejuízo) básico e diluído por quota - R$ 22
(1,07)
7,05
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)
Nota
2020
2019
Lucro (prejuízo) do exercício
(5.492) 36.100
Itens que não serão reclassificados para a
demonstração do resultado
133
119
Outros resultados abrangentes
17.5
Total de outros resultados abrangentes do
(5.359) 36.219
exercício, líquido de impostos
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Capital
social
5.119
-

Reservas
de capital
40
14
-

Distribuição adicional Reserva especial
de lucros propostos de distribuição de
aos quotistas
lucros
13.412
(13.412)
-

Nota
Saldos em 01 de dezembro de 2019
Distribuição de lucros, pagos conforme ata de reuniao da administração realizada em 28 de março de 2019
Programa de remuneração variável (ILP)
17.2
Lucro líquido do exercício
17.4
Destinação do lucro líquido do exercício:
Distribuição de lucros
17.4
Reserva especial de distribuição de lucros
17.3
Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos
Ganho e perda atuarial - benefícios pós emprego
17.5
Tributos incidentes sobre ganho e perda atuarial - benefícios pós emprego
17.5
Saldos em 31 de dezembro de 2019
5.119
54
Programa de remuneração variável (ILP)
17.2
106
Prejuízo do exercício
17.4
Realização de de reserva
17.3
Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos
Ganho e perda atuarial - benefícios pós emprego
17.5
Tributos incidentes sobre ganho e perda atuarial - benefícios pós emprego
17.5
Saldos em 31 de dezembro de 2020
5.119
160
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Lucros
(prejuízos)
acumulados
36.100

Outros
resultados
abrangentes
(95)
-

-

27.075

(9.025)
(27.075)

-

-

27.075
(5.492)

(5.492)
5.492

181
(62)
24
-

Total
18.476
(13.412)
14
36.100
(9.025)
181
(62)
32.272
106
(5.492)
-

-

21.583

-

203
(70)
157

203
(70)
27.019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Nota
Atividades operacionais
(Prejuízo) Lucro lÍquido do exercício
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
Despesas com juros, variações monetárias - líquidas
Depreciação e amortização
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa
Marcação a mercado dos contratos de comercialização de energia
Marcação a mercado da dívida
Marcação a mercado de derivativos
Instrumentos financeiros derivativos
Pagamento baseado em ações
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante
(Aumento) de clientes
Diminuição (aumento) de impostos a recuperar
Diminuição (aumento) de outros créditos
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante
Aumento de fornecedores
Aumento de tributos e contribuições sociais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Aumento (diminuição) de obrigações estimadas

2020

2019

(Diminuição) aumento de adiantamento de clientes
(5.492)
36.100 Aumento (diminuição) de outras contas a pagar
8
(2.633)
18.719 Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais
27.252
2.493 Atividades de investimentos
19
99
44 Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados
19
1.617
351 Aplicações no imobilizado e intangível
20
21.814 (64.514) Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos
21
(371)
(443) Atividades de financiamento
21
371
443 Novos empréstimos e financiamentos obtidos
21
(24.025)
(436) Pagamentos de empréstimos - principal
9
106
14 Pagamentos de empréstimos - juros
Partes relacionadas
(19.509) (10.726) Recebimento (pagamento) pela liquidação de instrumentos financeiros derivativos
6
3.524
(2.849) Pagamento de dividendos
9.850 (11.919) Pagamento arrendamento mercantil
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento
18.723
14.009 Variação líquida do caixa
10.837
1.798 Caixa e equivalentes de caixa iniciais
(7.966)
(2.033) Caixa e equivalentes de caixa finais
40
(61) Variação líquida do caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nota

10 e 11
13

2020
2019
(1.595)
3.973
284 (17.736)
32.926 (32.773)
(55.606)
(387)
(55.993)

(3.138)
(343)
(3.481)

40.000
25.000
(58.676)
(1.887)
(2.549)
34.711
15.724
(581)
(9.025)
(3)
(7)
20.844
21.863
(2.223) (14.391)
20.173
34.564
17.950
20.173
(2.223) (14.391)
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ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais) ca uma abordagem simplificada no cálculo das perdas de crédito esperadas.
Portanto, a Companhia não acompanha as alterações no risco de crédito, mas
Nota
2020
2019
Nota
2020
2019 reconhece uma provisão para perdas com base em perdas de crédito esperaGeração do valor adicionado:
Valor adicionado total a distribuir
10.546 65.080 das vitalícias em cada data-base. A Companhia estabeleceu uma matriz de
provisões que se baseia em sua experiência histórica de perdas de crédito,
Receitas de revenda de energia elétrica
18
1.040.786 903.085 Distribuição do valor adicionado:
ajustada para fatores prospectivos específicos para os devedores e para o
Outras receitas
20
- 64.528 Pessoal
Provisão para perdas esperadas de créditos
Remuneração direta
3.816
3.516 ambiente econômico. Passivos financeiros: São mensurados ao custo
de liquidação duvidosa
19
(1.617)
(351) Benefícios
475
524 amortizado utilizando o método de juros efetivos. Em 2020, compreendem
(-) Insumos adquiridos de terceiros
FGTS
195
253 empréstimos e financiamentos, arrendamentos operacionais, saldos a pagar
a fornecedores e outras contas a pagar. Reconhecimento inicial e mensuCusto da energia elétrica vendida
(1.005.775) 902.021 Impostos, taxas e contribuições
Materiais e serviços de terceiros
19
(2.674)
2.637 Federais
6.715 20.064 ração - os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial,
Outros custos operacionais
(22.378)
626 Estaduais
51
224 como passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, passivos fi(1.030.827) 905.284 Municipais
66
55 nanceiros ao custo amortizado ou como derivativos designados como instrumentos de “hedge” em um “hedge” efetivo, conforme apropriado. Todos os
Valor adicionado bruto
8.342 61.978 Remuneração de capital de terceiros
Amortização
19
(99)
44 Juros
4.721
4.342 passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou
Valor líquido produzido
8.243 61.934 Aluguéis
(1)
2 menos, no caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do
resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emisValor adicionado recebido em transferência
Remuneração de capitais próprios
Receitas financeiras
2.303
3.146 Lucros (Prejuízos) acumulados
15.2
(5.492) 36.100 são do passivo financeiro. Mensuração subsequente - a mensuração de
2.954
2.954
10.546 65.080 passivos financeiros é como segue: Passivos financeiros ao valor justo por
meio do resultado - passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
incluem passivos financeiros para negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado. Passivos
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem incor(Em milhares de reais, exceto quando indicado ao contrário)
ridos para fins de recompra no curto prazo. Esta categoria também inclui ins1. CONTEXTO OPERACIONAL
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromis- trumentos financeiros derivativos contratados pela Empresa que não são deA Energisa Comercializadora de Energia Ltda., (“Empresa” ou “Comercializa- sos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Empresa signados como instrumentos de “hedge” nas relações de “hedge” definidas
dora”) empresa integrante do GRUPO ENERGISA. A Empresa tem por obje- considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade pelo CPC 48. Derivativos embutidos separados também são classificados
tivo a comercialização atacadista e varejista de energia elétrica e a prestação imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insigni- como mantidos para negociação a menos que sejam designados como instrude serviços e consultoria em temas ligados a atividade de comercialização de ficante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normal- mentos de “hedge” eficazes. Ganhos ou perdas em passivos para negociação
energia elétrica. A Empresa possui sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado mente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de cur- são reconhecidos na demonstração do resultado. Os passivos financeiros dedo Rio de Janeiro. 1.1 Efeitos da COVID-19: Em 11 de março de 2020, a Or- to prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação; signados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado são
ganização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de COVID-19 como uma b) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e designados na data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do
pandemia, dado os vários casos de contágio ao redor do mundo. A grande mensuração - são classificados no reconhecimento inicial, como subsequen- CPC 48 forem atendidos. A Empresa não designou nenhum passivo financeiro
capacidade de disseminação do vírus fez com que as autoridades de diver- temente mensurados ao custo amortizado ao seu valor justo por meio de ou- ao valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros ao custo amortisos países adotassem o distanciamento físico como medida de contenção do tros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado acrescido zado - após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraívírus, medida essa também adotada no Brasil. Houve impacto significativo na dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao dos e concedidos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo
economia global, tendo em vista a interrupção ou desaceleração da cadeia valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos financeiros no re- custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perde suprimentos e o aumento significativo da incerteza econômica, conside- conhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contra- das são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem
rando o aumento na volatilidade dos preços dos ativos, das taxas de câmbio tuais do ativo financeiro e do modelo de negócios para a gestão destes ativos como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva. O custo amortie a queda das taxas de juros de longo prazo. As principais economias do financeiros. Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo zado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquimundo e os principais blocos econômicos vêm adotando pacotes de estímu- custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados abrangen- sição e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros
los econômicos expressivos para superar os efeitos econômicos produzidos tes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como
pela pandemia. No Brasil, os Poderes Executivo e Legislativo da União pu- de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é despesa financeira na demonstração do resultado. Essa categoria geralmente
blicaram diversos atos normativos para prevenir e conter a pandemia, assim executada a nível de cada instrumento. As aquisições ou alienação de ativos se aplica a empréstimos e financiamentos concedidos e contraídos, sujeitos a
como mitigar os respectivos impactos na economia, com destaque para o financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de um prazo estabeleci- juros. Desreconhecimento: Um passivo financeiro é baixado quando a obriDecreto Legislativo nº 6, publicado em 20 de março de 2020, que declara o do por regulamento ou convenção no mercado são reconhecidas na data da gação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no
estado de calamidade pública. Os governos estaduais e municipais também negociação, ou seja, a data em que a Empresa se comprometeu a comprar contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro
publicaram diversos atos normativos buscando restringir a livre circulação de ou vender o ativo. Um ativo financeiro não é mais reconhecido quando os di- existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos substancialpessoas e as atividades comerciais e de serviços, além de viabilizar investi- reitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Empresa mente diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente
mentos emergenciais na área da saúde. a) Impactos observados no exercí- transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do
cio findo em 31 de dezembro de 2020: Durante o período de pandemia, em ativo financeiro em uma transação no qual, essencialmente, todos os riscos passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos
razão da COVID-19, a Empresa, recebeu mais 70 pedidos de renegociação e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Mensuração respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado.
dos contratos de venda de energia. Praticamente todos os pedidos recebidos, subsequente - para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros
foram de clientes classificados como consumidor final: indústrias, comércios e são classificados em ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial
serviços. Resumidamente as solicitações recebidas podem ser classificadas dívida); ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abran- quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconheem três tipos: (i) clientes que pediram o parcelamento de suas faturas; (ii) gentes com reclassificação de ganhos e perdas acumulados (instrumentos cidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e
clientes que solicitaram negociações relacionadas ao volume de “sobra” de de dívida); ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros liquidar o passivo simultaneamente. Instrumentos financeiros derivativos:
energia (alguns contratos possuem uma cláusula de flexibilidade mínima ou resultados abrangentes, sem reclassificação de ganhos e perdas acumulados As operações com instrumentos financeiros derivativos, contratadas pela Emmáxima, e a aplicação da flexibilidade está diretamente relacionada ao con- no momento de seu desreconhecimento (instrumentos patrimoniais); e ativos presa, resumem-se em “Swap”, que visa exclusivamente à proteção contra
sumo efetivo do cliente); e (iii) clientes que pediram isenção do pagamento financeiros ao valor justo por meio do resultado. A Empresa mensura os ativos riscos cambiais associados a posições no balanço patrimonial, aquisição de
do volume de energia não consumido. As diversas ações desenvolvidas pela financeiros ao custo amortizado se o ativo financeiro for mantido dentro de bens para o ativo intangível e ativo imobilizado, além dos fluxos de caixa dos
Empresa geraram renegociações e parcelamentos no montante total de R$ modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de aportes de capital nas controladas projetados em moedas estrangeiras. São
15.000, dos quais, cerca de R$13.000 foram quitados ainda no exercício de receber fluxos de caixa contratuais, e os termos contratuais do ativo financei- mensurados ao seu valor justo, com as variações registradas contra o resul2020, e montante remanescente de R$2.000 foram parcelados, cuja expec- ro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, tado do exercício, exceto quando designados em uma contabilidade de “hedtativa de recebimento ocorrerá no biênio 2021/2022. Em razão destas ações exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal ge” de fluxo de caixa, cujas variações no valor justo são reconhecidas em
desenvolvidas pela Empresa junto a seus clientes e volume de renegociações em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente “outros resultados abrangente” no patrimônio líquido. O valor justo dos instruefetuadas não houve impacto relevante na provisão para perdas esperadas mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução mentos financeiros derivativos é calculado por empresa especializada e indede crédito de liquidação duvidosa - PPECLD. b) Medidas operacionais e ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quan- pendente na gestão de risco de caixa e dívida, de modo que é procedido
financeiras adotadas para enfrentamento e acompanhamento da pan- do o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. monitoramento diário sobre o comportamento dos principais indicadores mademia: Atenta aos efeitos causados pela pandemia na economia global e, Quanto aos instrumentos de dívida a Empresa avalia ao valor justo por meio croeconômicos e seus impactos nos resultados, em especial nas operações
notadamente na economia do Brasil, a Empresa adotou medidas preventivas de outros resultados abrangentes se o ativo financeiro for mantido dentro de de derivativos. Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de
necessárias para minimizar tais efeitos em seus negócios, dentre as quais modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim “hedge”: A Empresa designa certos instrumentos de “hedge” relacionados a
destacam-se: 1.1. Pessoas: • Criação de um Comitê de Crise para avaliar de receber fluxos de caixa contratuais, e se os termos contratuais do ativo risco com variação cambial e taxa de juros dos empréstimos como “hedge” de
de forma contínua os possíveis impactos e a eficácia das medidas adotadas financeiro derem origem, em determinadas datas especificas, a fluxos de cai- valor justo. No início da relação de “hedge”, a Empresa documenta a relação
pela Companhia além de monitorar todas as determinações das autoridades xa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre entre o instrumento de “hedge” e o item objeto de “hedge” de acordo com os
competentes; • Disponibilização de um canal de atendimento de saúde telefô- o valor do principal em aberto. Para os instrumentos de dívida ao valor justo objetivos da gestão de riscos e estratégia financeira. Adicionalmente, no início
nico (Telemedicina) 24 horas por dia a todos os colaboradores e distribuição por meio de outros resultados abrangentes, a receita de juros, a reavaliação do “hedge” e de maneira continuada, a Empresa e documenta se o instrumende máscaras para os colaboradores que atuam diretamente em contato com cambial e as perdas ou reversões de redução ao valor recuperável são reco- to de “hedge” usado é altamente efetivo na compensação das mudanças de
o público; • Criação de um canal de comunicação “Saúde em Foco” com di- nhecidas na demonstração do resultado e calculadas da mesma maneira que valor justo ou fluxo de caixa do item objeto de “hedge”, atribuível ao risco sucas e orientações sobre os cuidados contra a COVID19 para colaboradores para os ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As alterações jeito a “hedge”. A nota explicativa nº 24, traz mais detalhes sobre o valor justo
e familiares; • Afastamento domiciliar monitorado em casos de colaborado- restantes no valor justo são reconhecidas em outros resultados abrangentes. dos instrumentos derivativos utilizados para fins de “hedge”. A partir de 1º de
res que apresentem os sintomas da COVID-19, testagem ampla para todos No momento do desreconhecimento, a mudança acumulada do valor justo janeiro de 2018, a documentação inclui a identificação do instrumento de “heos casos suspeitos por sintomas ou contato com pessoas testado positivo; • reconhecida em outros resultados abrangentes é reclassificada para resulta- dge”, do item protegido, da natureza do risco que está sendo protegido e de
Regime de teletrabalho para colaboradores cuja função possibilite esta moda- do. Segue abaixo resumo da classificação e mensuração - CPC 48/IFRS 9: como a entidade avalia se a relação de proteção atende os requisitos de efetividade de “hedge” (incluindo sua análise das fontes de inefetividade de “helidade de trabalho e capacitação da liderança e dos colaboradores para deClassificação e Mensuração - CPC 48/IFRS 9
dge” e como determinar o índice de “hedge”). Um relacionamento de “hedge”
senvolver habilidades para o trabalho remoto. Ações de engajamento e saúde
Estes ativos são mensurados ao custo amortizado utili- se qualifica para contabilidade de “hedge” se atender todos os seguintes remental para líderes e colaboradores durante a pandemia; • Suspensão das
zando o método dos juros efetivo. O custo amortizado é quisitos de efetividade: • Existe relação econômica entre o item protegido e o
viagens internacionais e nacionais, exceção em casos de extrema necessidade; • Reforço na higienização dos ambientes de trabalho, sinalização dos Ativos financeiros a reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, instrumento de “hedge”. • O efeito de risco de crédito não influencia as alteraganhos e perdas cambiais e impairment são reconheci- ções no valor que resultam desta relação econômica. • O índice de “hedge” da
espaços para garantir o respeito ao distanciamento social. Estabelecimento custo amortizado
das no resultado. Qualquer ganho ou perda no desre- relação de proteção é o mesmo que aquele resultante da quantidade do item
de monitoramento de temperatura nas entradas das sedes e bases operacioconhecimento é registrado no resultado.
protegido que a entidade efetivamente protege e a quantidade do instrumento
nais. Implantação de site responsivo para monitorar casos suspeitos, através
Esses ativos são mensurados ao valor justo. O resul- de “hedge” que a entidade efetivamente utiliza para proteger esta quantidade
de questionário de sintomas; • Redução da jornada de trabalho em 25% e Ativos financeiros
suspensão temporária do contrato de trabalho para parte dos colaboradores mensurados a VJR tado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é de item protegido. Os “hedges” que atendem a todos os critérios de qualificação para contabilidade de “hedge” são registrados conforme descrito abaixo:
reconhecido no resultado.
como medida de prevenção ao emprego seguindo as orientações da Medida
Provisória nº 936/2020, aplicada durante o período de abril a agosto de 2020.
Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os rendi- “Hedges” de valor justo: a mudança no valor justo de um instrumento de “heEm 06 de julho, a MP nº 936 foi transformada na Lei nº 14.020, que autoriza
mentos de juros calculados utilizando o método dos ju- dge” é reconhecida na demonstração do resultado como outras despesas. A
a redução de jornada e de salários e a suspensão dos contratos enquanto
ros efetivo, ganhos e perdas cambiais e impairment são mudança no valor justo do item objeto de “hedge” atribuível ao risco coberto é
durar o estado de calamidade pública decretado até 31 de dezembro de 2020.
reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos registrada como parte do valor contábil do item protegido e é também recoA última mudança que impacta na conhecida MP nº 936, agora Lei nº 14.020,
são reconhecidos em ORA. No reconhecimento inicial nhecida na demonstração do resultado como outras despesas. Para “hedges”
foi publicada no DOU do dia 24 de agosto de 2020. Trata-se do Decreto nº Instrumentos
de um investimento em um instrumento patrimonial que de valor justo relacionados a itens mensurados ao custo amortizado, qualquer
10.470, que prorroga mais uma vez os prazos para celebrar acordos de redu- de dívida ao
não seja mantido para negociação, poderá optar irre- ajuste ao valor contábil é amortizado por meio do resultado durante o prazo
ção proporcional de jornada de trabalho e de salário, bem como de suspensão VJORA
vogavelmente por apresentar alterações subsequentes remanescente do “hedge”, utilizando o método da taxa de juros efetiva. A
temporária de contrato de trabalho e para efetuar o pagamento dos benefícios
no valor justo do investimento em ORA. Esta escolha amortização da taxa de juros efetiva pode ser iniciada assim que exista um
emergenciais da Lei 14.020. 1.2. Financeiras: • Contratação de novos emé feita para cada investimento. No desreconhecimento, ajuste e, no mais tardar, quando o item protegido deixar de ser ajustado por
préstimos com liquidação de outros que possuíam vencimentos ao longo do
o resultado acumulado em ORA é reclassificado para alterações no seu valor justo atribuíveis ao risco coberto. Se o item objeto de
“hedge” for desreconhecido, o valor justo não amortizado é reconhecido imeexercício de 2020; • Considerando o estágio atual da disseminação do surto
o resultado.
de COVID-19, a Empresa revisou seu planejamento estratégico e sensibilizou
Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os divi- diatamente no resultado. Quando um compromisso firme não reconhecido é
suas premissas quanto ao valor recuperável dos ativos em função dos novos
dendos são reconhecidos como ganho no resultado, designado como um item protegido, a mudança acumulada subsequente no
cenários da pandemia, todavia, não foram identificados impactos relevantes Instrumentos
a menos que o dividendo represente claramente uma valor justo do compromisso firme atribuível ao risco protegido é reconhecida
em nossas demonstrações financeiras; e • Medidas de Assistência Gover- patrimoniais
recuperação de parte do custo do investimento. Outros como um ativo ou passivo com reconhecimento do ganho ou perda corresponnamental: (i) postergação do recolhimento do PIS e Cofins e da contribuição ao VJORA
resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca dente no resultado. c) Clientes - inclui a venda de energia elétrica a consumidores livres, que estão suportados por contratos de compra e venda e os
previdenciária patronal das competências março, abril e maio para os meses
são reclassificados para o resultado.
montantes não faturados até o encerramento do balanço, contabilizado com
de agosto, outubro e novembro de 2020 no montantes de R$559, recolhidos;
e (ii) postergação do recolhimento do FGTS das competências de março, abril Avaliação do modelo de negócio: A Empresa realiza uma avaliação do ob- base no regime de competência. A provisão para perdas esperadas com crée maio para pagamento em 6 parcelas iniciando em julho de 2020 no valor jetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em cartei- ditos de liquidação duvidosa é constituída com base na perda esperada, utilitotal de R$52, recolhidos. A Empresa segue comprometida com a segurança ra porque reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informa- zando uma abordagem simplificada de reconhecimento, em taxas de perdas
de seus colaboradores, clientes, parceiros, acionistas e das comunidades das ções são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem históricas e probabilidade futura de inadimplência e na melhor expectativa da
regiões onde atua, bem como é orientada pela transparência e pelas boas (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento práti- administração; d) Imobilizado - itens do imobilizado são mensurados pelo
co dessas políticas que inclui a questão de saber se a estratégia da Adminis- custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumupráticas de governança corporativa.
tração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manuten- lada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas,
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a quando aplicável. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram ela- duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saí- vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes princiboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis das esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda pais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado
adotadas no Brasil e com a Normais Internacionais de Relatório Financeiro de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Admi- (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor
(“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), nistração da Sociedade; (iii) os riscos que afetam o desempenho do modelo contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/ despesas opeos pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a racionais na demonstração do resultado do exercício. Depreciação: Itens do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e, quando aplicáveis, as re- maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os gerentes do ne- ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercígulamentações do órgão regulador, a Agência Nacional de Energia Elétrica gócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor cio baseado na vida útil econômica estimada de cada componente (nota expli- ANEEL. Adicionalmente, a Administração considerou as orientações ema- justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a cativa nº 10); e) Intangível - os ativos intangíveis compreendem os gastos
nadas da Orientação OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos exer- incorridos na aquisição de softwares, cuja amortização está sendo realizada
preparação das suas demonstrações financeiras de forma que todas as infor- cícios anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas pelo prazo de 5 anos e direito de uso CPC 06 (R2). A amortização de softwamações relevantes próprias das demonstrações financeiras, estão divulgadas futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações res está sendo realizada à taxa de 20% a.a. (nota explicativa nº 11); a. Arrene correspondem ao que é utilizado na gestão da Empresa. A Empresa avaliou que não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas ven- damentos - os contratos são avaliados, se o mesmo é ou contém um arrensuas operações à luz do cenário de pandemia da COVID-19 ocorrido no exer- das, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da damento, ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um
cício de 2020, conforme detalhado na nota explicativa 1.2, e concluiu que não Empresa. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Neshá impactos significativos em suas atividades, portanto, a Administração con- com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor te caso, a Empresa reconhece os passivos de arrendamento para efetuar
tinua a adotar a base contábil de continuidade operacional na elaboração de justo por meio do resultado. Avaliação sobre se os fluxos de caixa contra- pagamentos de arrendamento e ativos de direito de uso que representam o
suas demonstrações financeiras. A emissão das demonstrações financeiras tuais são somente pagamentos de principal e de juros. Para fins de ava- direito de uso dos ativos subjacentes. No entanto, como permitido pela norma
foi autorizada pela Diretoria em 11 de março de 2021. 2.2. Moeda funcional liação dos fluxos de caixa contratuais, o principal é definido como o valor do contábil vigente, CPC 06 (R2), os pagamentos de curto prazo (contratos com
e base de mensuração: As demonstrações financeiras são apresentadas custo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os juros são definidos vigência inferior a 12 meses) e de arrendamentos de ativos de baixo valor
em Real, que é a moeda funcional da Empresa. As transações em moeda como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de (máximo de USD 5.000) são reconhecidos como despesa pelo método linear
estrangeira foram convertidas para a moeda funcional pela taxa de câmbio da crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado perío- ao longo do prazo do arrendamento. - Ativos de direito de uso: os ativos de
data em que as transações foram realizadas. Os saldos de ativos e passivos do de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por direito de uso são reconhecidos na data de início do arrendamento pelo valor
monetários em moeda estrangeira são reavaliados para a moeda funcional exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma mar- presente. Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de
da Empresa pela taxa de câmbio na data base dos balanços. Os ganhos e gem de lucro. A Empresa considera os termos contratuais do instrumento para depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustaas perdas cambiais resultantes da atualização desses ativos e passivos são avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal dos por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento. Os atireconhecidos como receitas e despesas financeiras no resultado. As demons- e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo vos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre
trações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto por contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa con- o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. - Passivo de arrendeterminados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos tratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avalia- damento: os passivos de arrendamento são reconhecidos na data de início do
quando requeridos nas normas, conforme detalhado na nota explicativa nº 23. ção, é considerado os eventos contingentes que modifiquem o valor ou a épo- arrendamento a valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem
2.3. Julgamentos, estimativas e premissas: A preparação das demonstra- ca dos fluxos de caixa; os termos que possam ajustar a taxa contratual, realizados durante o contrato. Após a data de início, o valor do passivo de
ções financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e incluindo taxas variáveis; o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e os arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para
com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo termos que limitam o acesso da Empresa a fluxos de caixa de ativos específi- os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor do passivo de
International Accounting Standards Board - IASB, requer que a Administra- cos (baseados na performance de um ativo). Redução ao valor recuperável arrendamento é remensurado se houver modificação, alteração de prazo ou
ção faça o uso julgamentos, estimativas e premissas que afetam os valores de ativos financeiros: Divulgações adicionais referentes à redução ao valor uma mudança de valor das parcelas; f) Redução a valor recuperável. Ativo
reportados de ativos e passivos, receitas e despesas. Os resultados reais recuperável de ativos financeiros são também fornecidas nas seguintes notas não financeiro: A Administração da Empresa revisa o valor contábil líquido de
de determinadas transações, quando de sua efetiva realização em exercícios explicativas: • Divulgações para premissas significativas - Nota explicativa nº seus ativos tangíveis e intangíveis com objetivo de avaliar eventos ou mudansubsequentes, podem diferir dessas estimativas. As revisões com relação as 2.3; • Clientes - Nota explicativa nº 5; e • Instrumentos financeiros e gerencia- ças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas para deterestimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que são revisadas e mento de risco - Nota explicativa nº 23. A Companhia reconhece uma provi- minar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por
nos exercícios futuros afetados. As principais estimativas e julgamentos re- são para perdas de crédito esperadas para todos os instrumentos de dívida redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperálacionados às demonstrações financeiras referem-se ao registro dos efeitos não detidos pelo valor justo por meio do resultado. As perdas de crédito espe- vel do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante dessa perdecorrentes de:
radas baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos de da, se houver. Quando não for possível estimar o montante recuperável de um
I. Nota explicativa nº 5 - Clientes e Provisão para perdas esperadas de crédito acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa se espera receber, descon- ativo individualmente, a Empresa calcula o montante recuperável da unidade
de liquidação duvidosa; II. Nota explicativa nº 8 - Créditos tributários; III. Nota tados a uma taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa original da transa- geradora de caixa à qual pertence o ativo. Quando uma base de alocação
explicativa nº 10 - Imobilizado; IV. Nota explicativa nº 11 - Intangível; V. Nota ção. Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de ga- razoável e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos também
explicativa nº 16 - Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regula- rantias detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos são alocados às unidades geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo
tórias; VI. Nota explicativa nº 19 - Custo de energia elétrica comprada para termos contratuais. As perdas de créditos esperadas são reconhecidas em de unidades geradoras de caixa para o qual uma base de alocação razoável
revenda; VII. Nota explicativa nº 20 - Outras receitas operacionais; VIII. Nota duas etapas. Para as exposições de crédito para as quais não houve aumen- e consistente possa ser identificada. Para fins de avaliação do valor recuperáexplicativa nº 23 - Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos; e IX. to significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, as perdas vel dos ativos através do valor em uso, utiliza-se o menor grupo de ativos para
Nota explicativa nº 25 - Benefícios-pós emprego.
de crédito esperadas são provisionadas para perdas de crédito resultantes de o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente (unidades gera3. ADOÇÃO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
eventos de inadimplência possíveis nos próximos 12 meses (perda de crédito doras de caixa - UGC). Uma perda é reconhecida na demonstração do resulAs principais políticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente esperada de 12 meses). Para as exposições de crédito para as quais houve tado, pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor rea todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. 3.1. um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, é cuperável. Uma perda do valor recuperável anteriormente reconhecida é
Principais políticas contábeis: As políticas contábeis detalhadas abaixo têm necessária uma provisão para perdas de crédito esperadas durante a vida revertida caso tiver ocorrido uma mudança nos pressupostos utilizados para
sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados remanescente da exposição, independentemente do momento da inadimplên- determinar o valor recuperável do ativo ou UGCs, desde quando a última pernestas demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalentes de caixa - os cia. Para contas a receber de clientes e ativos de contrato, a Companhia apli- da do valor recuperável foi reconhecida. A reversão é limitada para que o valor

Financeiro 11

Monitor Mercantil l Sexta-feira, 19 de março de 2021

ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
contábil do ativo não exceda o seu valor recuperável, nem o valor contábil que teria sido determinado, líquido de depreciação, se nenhuma perda do valor recuperável tivesse sido reconhecida no ativo em exercícios anteriores. Essa
reversão é reconhecida na demonstração dos resultados, caso aplicável. Os seguintes critérios são aplicados na
avaliação do valor recuperável dos seguintes ativos: • Ativos intangíveis: os ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em relação a perda por redução ao valor recuperável anualmente na data do encerramento do exercício, individualmente ou em nível da unidade geradora de caixa, conforme o caso, ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil. • Avaliação do valor em uso: as principais premissas usadas na
estimativa do valor em uso são: (i) Receitas - As receitas são projetadas considerando o crescimento da base de
clientes, a evolução das receitas do mercado e a participação da Empresa neste mercado; (ii) Custos e despesas
operacionais - Os custos e despesas variáveis são projetados de acordo com a dinâmica da base de clientes, e os
custos fixos são projetados em linha com o desempenho histórico da Empresa, bem como com o crescimento histórico das receitas; e (iii) Investimentos de capital - Os investimentos em bens de capital são estimados considerando
a infraestrutura tecnológica necessária para viabilizar a oferta da energia e dos serviços. As premissas principais são
fundamentadas com base em projeções do mercado, no desempenho histórico da Empresa, nas premissas macroeconômicas são documentadas e aprovadas pela Administração da Empresa. Os testes de recuperação dos ativos
imobilizados e intangíveis da Empresa não resultaram na necessidade de reconhecimento de perdas para os exercícios findos em 2020 e 2019, em face de que o valor recuperável excede o seu valor contábil na data da avaliação; g)
Imposto de renda e contribuição social - compreendem os impostos de renda e contribuição corrente e diferidos.
Os tributos correntes são mensurados ao valor esperado a ser pago as autoridades fiscais, utilizando as alíquotas
aplicáveis, enquanto o imposto diferido é contabilizado no resultado a menos que esteja relacionado a itens registrados em resultados abrangentes no patrimônio líquido. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças
temporárias entre os valores de ativo e passivo para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de
tributação. O imposto de renda foi calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 10%
sobre o lucro tributável excedente de R$240 mil. A contribuição social foi calculada à alíquota de 9%. Embora os ativos
e os passivos fiscais correntes sejam reconhecidos e mensurados separadamente, a compensação no balanço patrimonial está sujeita aos critérios similares àqueles estabelecidos para os instrumentos financeiros. A entidade tem
normalmente o direito legalmente executável de compensar o ativo fiscal corrente contra um passivo fiscal corrente
quando eles se relacionarem com tributos sobre o lucro lançados pela mesma autoridade tributária e a legislação tributária permitir que a entidade faça ou receba um único pagamento líquido. Ativos de imposto de renda e contribuição
social diferidos são revisados a cada data de fechamento e são reduzidos na medida em que sua realização não seja
mais provável; Conforme orientações do ICPC 22 - Tributos sobre o Lucro, a Companhia avalia se é provável que uma
autoridade tributária aceitará um tratamento tributário incerto. Se concluído que a posição não será aceita, o efeito da
incerteza será refletido no resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2020, não há incerteza quanto aos tratamentos tributários sobre o lucro apurado pela Companhia; h) Empréstimos e financiamentos - são demonstrados
pelo valor líquido dos custos de transação incorridos e são subsequentemente mensurados ao custo amortizado
usando o método da taxa de juros efetiva. Os empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira que possuem
operações de swap são reconhecidos pelo valor justo através do resultado do exercício; i) Derivativos - a Empresa
detém instrumentos financeiros derivativos para proteger riscos relativos a taxa de juros. Os derivativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e os custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando
incorridos. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as alterações
são contabilizadas no resultado. Suas características estão demonstradas na nota explicativa nº 24; j) Operações de
compra e venda de energia - a Empresa tem como atividade principal a compra e venda de energia no ambiente de
contratação livre (ACL), além disso, trabalha com a representação e gestão de consumidores livres de energia. Desta
forma, assume compromissos de contratos bilaterais de curto e longo prazo que compõe seu portfólio. Em decorrência das operações descasadas, a Empresa assume posições de sobras ou déficits de energia, que são mensuradas
a uma curva de preço futuro de mercado (curva forward). A Empresa tem flexibilidade para gerenciar os contratos
destas carteiras com o objetivo de obter ganhos por variações nos preços de mercado, considerando as suas políticas
e limites de riscos. A finalidade é gerar lucro por flutuações de preço no curto prazo ou ganho com margem em operações de longo prazo. Tais operações de compra e venda de energia são transacionadas em mercado ativo e atendem a definição de instrumentos financeiros, devido ao fato de que são liquidadas em energia, e prontamente conversíveis em dinheiro. Tais contratos são contabilizados como derivativos segundo o IFRS 9/CPC 48 e são reconhecidos
nas demonstrações financeiras pelo valor justo, na data em que o derivativo é celebrado, e é reavaliado a valor justo
na data do balanço. O valor justo dos derivativos é estimado com base na metodologia de nível 2, com utilização de
cotações de preços publicadas em mercados ativos que considera: (i) preços estabelecidos nas operações de compra
e venda recentes; (ii) margem de risco no fornecimento; e (iii) preço de mercado projetado no período de disponibilidade. Sempre que o valor justo no reconhecimento inicial para esses contratos diferir do preço da transação, um ganho ou perda será reconhecido. A Empresa não efetuou transações de caráter especulativo em instrumentos derivativos no exercício; k) Benefícios pós-emprego - A Empresa possui plano de contribuição definida a empregados que
inclui planos de suplementação de aposentadoria e pensões na modalidade CD, prêmio de aposentadoria e plano de
saúde. A obrigação líquida da Empresa quanto aos planos de contribuição definida a realização do cálculo é efetuada
anualmente por um atuário qualificado através do método de crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em
um benefício, o ativo a ser reconhecido é limitado ao total de quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e o valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano ou redução
nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios econômicos, consideração é dada
para quaisquer exigências de custeio mínimas que se aplicam a qualquer plano. Um benefício econômico está disponível se ele for realizável durante a vida do plano, ou na liquidação dos passivos do plano. A Empresa patrocina plano
de assistência médica aos aposentados e desligados que efetuam contribuição fixa para o plano, em atendimento a
Lei 9.656/98 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde). Conforme previsão dos artigos
30º e 31º da Lei, será garantido o direito à extensão do plano de assistência médica no qual o participante tenha direito enquanto empregado ativo. Os ganhos e perdas atuariais são contabilizados diretamente em outros resultados
abrangentes no patrimônio líquido; e l) Provisões - uma provisão é reconhecida no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do
risco envolvido. As provisões para riscos estão por valores julgados suficientes pelos administradores e assessores
jurídicos para fazer face aos desfechos desfavoráveis; m) Receita operacional - as receitas são reconhecidas quando representar a transferência (ou promessa) de bens ou serviços a clientes de forma a refletir a consideração de qual
montante espera trocar por aqueles bens ou serviços. O IFRS 15 / CPC 47 estabelece um modelo para o reconhecimento da receita que considera cinco etapas: (i) identificação do contrato com o cliente; (ii) identificação da obrigação
de desempenho definida no contrato; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da transação
às obrigações de desempenho do contrato e (v) reconhecimento da receita se e quando a empresa cumprir as obrigações de desempenho. Desta forma, a receita é reconhecida somente quando (ou se) a obrigação de desempenho
for cumprida, ou seja, quando o “controle” dos bens ou serviços de uma determinada operação é efetivamente transferido ao cliente. Comercialização de energia elétrica: A receita é reconhecida com base na quantidade de energia
vendida e com tarifas especificadas nos termos dos contratos de fornecimento. A Empresa poderá vender a energia
em dois ambientes: (i) no Ambiente de Contratação Livre - ACL, onde a comercialização de energia elétrica ocorre por
meio de livre negociação de preços e condições entre as partes, por meio de contratos bilaterais; e (ii) Energia de
curto prazo: A receita é reconhecida pelo valor justo da contraprestação a receber no momento em que o excedente
de energia comprada é comercializado no âmbito da CCEE. A contraprestação corresponde a multiplicação da quantidade de energia vendida pelo PLD. 3.2 Novos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC - Comitê de
Pronunciamentos Contábeis e pelo IASB - International Accounting Standards Board: (i) Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas pelo CPC, e ainda não adotadas pela Companhia:
Aplicação obrigatória:
Exercícios anuais
Normas
Descrição
com início em ou após
IFRS 17
Contratos de seguros
1º de janeiro de 2023
Alterações ao IAS 1 Classificação de passivos como circulante ou não circulante
1º de janeiro de 2023
(ii) Outros pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2020, os quais não tiveram
impacto nas demonstrações financeiras da Companhia:
Aplicação obrigatória:
Exercícios anuais
Normas
Descrição
com início em ou após
IAS 1 / CPC 26: Apresentação
Altera a definição de “material”, estabelecendo
das demonstrações contábeis e que uma informação distorcida é material se poIAS 8 / CPC 23: Políticas
deria ser razoavelmente esperado que influencie
1º de janeiro de 2020
contábeis, Mudança de
as decisões tomadas pelos usuários primários
estimativa e Retificação de erro das demonstrações financeiras.
Estabelece novos requerimentos para determinar
IFRS 3/ CPC 15:
se uma transação deve ser reconhecida como
1º de janeiro de 2020
Combinação de Negócios
uma aquisição de negócio ou como uma aquisição de ativos.
IFRS 9 / CPC 48: Instrumentos
Financeiros; FRS 7 / CPC 40:
Inclusão de exceções temporárias aos requeriInstrumentos Financeiros mentos atuais da contabilidade de hedge para
1º de janeiro de 2020
Evidenciação e IAS 39 / CPC 38: neutralizar os efeitos das incertezas causadas
Instrumentos Financeiros pela reforma da taxa de juros referenciais (IBOR).
Reconhecimento e Mensuração
Requerimentos com o objetivo de facilitar para os
arrendatários a contabilização de eventuais conIFRS 16 / CPC 06 (R2):
cessões obtidas nos contratos em decorrência
1º de janeiro de 2020
Arrendamentos
da COVID-19, tais como perdão, suspensão ou
mesmo reduções temporárias de pagamentos.
A Empresa também avaliou os demais pronunciamentos contábeis emitidos, alterados e substituídos, mas que ainda
não efetivos para o exercício e não identificou qualquer impacto ou alterações nas demonstrações financeiras da
Companhia.
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA, APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO
MERCADO ABERTO E RECURSOS VINCULADOS
4.1. Caixa e equivalente de caixa: A carteira de aplicações financeiras é constituída, principalmente, por Certificado
de Depósitos Bancário (CDB’s). A rentabilidade média ponderada da carteira no exercício findo em 31 de dezembro
de 2020 equivale a 101,3% do CDI (102,50% do CDI em 2019).
2020
2019
Caixa e depósitos bancários à vista
5.838
845
Aplicações financeiras de liquidez imediata
12.112
19.328
Certificado de Depósito Bancário (CDB)
12.112
Operações Compromissadas
19.328
(1)
Total caixa e equivalentes de caixa - circulante
17.950
20.173
(1)
As aplicações financeiras apresentadas possuem liquidez diária e são resgatáveis pela taxa de contratação. 4.2.
Aplicações no mercado aberto e recursos vinculados: A carteira de aplicações financeiras é formada, principalmente, por Fundos de Investimentos Exclusivos, compostos por diversos ativos visando melhor rentabilidade com o
menor nível de risco, tais como: títulos de renda fixa, títulos públicos, CDB´s, entre outros. A rentabilidade média ponderada da carteira no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 equivale a 110,9% do CDI (98,1% do CDI em 2019).
2020
2019
Avaliadas ao valor justo por meio do resultado
(1)
Certificado de Depósito Bancário Garantias Comerciais (CDB’)
2.728
12.427
Certificado de Depósito Bancário (CDB)
10.466
2.619
(2)
Fundo de Investimento Exclusivos
58.564
Títulos Públicos
22.100
Letra Financeira do Tesouro (LFT)
21.961
Letra Financeira (LF)
11.433
Letra Financeira Subordinada (LTN)
353
Nota do Tesouro Nacional (NTNF)
2.717
Total de aplicações no mercado aberto e recursos vinculados (3)
71.758
15.046
Circulante
66.674
9.383
Não circulante
5.084
5.663
(1)
Certificado de Depósito Bancário (CDB) - Garantias Comerciais - São aplicações referentes aos recursos vinculados as garantias comerciais de clientes, conforme contrato de venda de energia. Os recursos do mesmo montante
foram reconhecidos em contrapartida na rubrica do passivo circulante e são remunerados de 90,0% a 100,0% (99,0%
a 100,0% em 2019) e média ponderada 99,7% (99,9% em 2019) do CDI. (2) Fundo de investimentos exclusivos, inclui
aplicações em Títulos Públicos, LFT, LF, LTN e NTNF são remuneradas 101,5% do CDI Fundo FI Energisa e 63,5%
do CDI Fundo Zona da Mata e 113,5% do CDI Fundo FI Energisa. (3) Inclui R$13.194 (R$12.427 em 2019) referente a
recursos vinculados a garantias comerciais, cuja contrapartida encontra-se registrada na rubrica de adiantamento de
clientes no passivo circulante e não circulante.
5. CLIENTES
Clientes - Mercado Livre
Suprimento Energia (*)
Clientes - Prestação de Serviço
(-) Provisão para perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa (PPECLD)
Total - circulante
Circulante
Não circulante
(*) A composição desses valores, incluindo os saldos registrados na rubrica “fornecedores”,
referente à aquisição de energia elétrica conforme demonstrados a seguir:

2020
2019
137.314
97.900
19.945
811
771
(4.527)
(2.910)
133.598
115.706
118.598
115.706
15.000
no passivo circulante

Composição dos créditos da CCEE
2020
2019
Créditos a vencer
19.945
Sub-total créditos CCEE
19.945
(-) Aquisições de energia na CCEE
(8.394)
(4.016)
Total créditos CCEE
(8.394)
15.929
As transações ocorridas na CCEE são liquidadas após 45 dias do mês de competência. Segue demonstração do
saldo por idade de vencimento:
2020
2019
A vencer
130.181
114.396
Vencidos até 30 dias
2.518
1.052
Vencidos entre 31 a 90 dias
1
1
Vencidos entre 91 a 180 dias
1.275
Vencidos entre 181 e 360 dias
1.751
1
Vencidos acima de 360 dias
2.399
2.432
Total - circulante
138.125
117.882
As contas a receber são garantidas por instrumentos de fiança e seus vencimentos são em média no oitavo dia útil
após o faturamento. A provisão está reconhecida em valor considerado suficiente pela administração, para cobrir as
perdas esperadas na realização de créditos, cuja recuperação é considerada improvável, como segue:
2020
2019
Saldo inicial - circulante - 2019 e 2018
2.910
2.559
Provisões constituídas no exercício
1.617
351
Saldo final - circulante - 2020 e 2019
4.527
2.910
Alocação:
Contas a receber
4.527
2.910
6. TRIBUTOS A RECUPERAR
2020
2019
Contribuição Social sobre o Lucro - CSSL
1.034
1.042
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
3.632
2.886
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
162
Contribuição ao PIS e a COFINS
719
Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
78
78
Outros
21
21
Total
4.765
4.908
Circulante
2.189
3.634
Não Circulante
2.576
1.274
Referem-se a créditos tributários e/ou recolhimentos de impostos a maior, que serão recuperados ou compensados
com apurações de tributos no futuro, de acordo com a forma prevista na legislação tributária vigente aplicável.
7. OUTROS CRÉDITOS
2020
2019
Adiantamento a fornecedores
2.365
11.575
Adiantamento a empregados
99
95
Outros
259
903
Total - Circulante
2.723
12.573
8. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DESPESA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O IRPJ e a CSLL diferidos são calculados sobre as diferenças entre os saldos dos ativos e passivos das Demonstrações Financeiras e as correspondentes bases fiscais utilizadas no cálculo do IRPJ e da CSLL correntes. A probabilidade de recuperação destes saldos é revisada no fim de cada exercício e, quando não for mais provável que bases
tributáveis futuras estejam disponíveis e permitam a recuperação total ou parcial destes impostos, o saldo do ativo é
reduzido ao montante que se espera recuperar.
2020
2019
Ativo
Imposto de renda sobre prejuízos fiscais
1.629
2.498
Contribuição social sobre base negativa
636
923
Ativo - Diferenças temporárias
Imposto de Renda
1.157
785
Contribuição Social s/ o Lucro Líquido
416
282
Total – não circulante
3.838
4.488
Passivo - Diferenças temporárias
Imposto de Renda
(15.541)
(19.766)
Contribuição Social s/o Lucro Líquido
(5.595)
(7.116)
Total – não circulante
(21.136)
(26.882)
Total Líquido – (Passivo não circulante)
(17.298)
(22.394)
As diferenças temporárias são como segue:
2020
2019
Base de IRPJ + Base de IRPJ +
cálculo CSSL cálculo CSSL
Prejuízos fiscais
6.514
1.629
9.990
2.498
Base negativa da CSLL
7.064
636 10.255
923
Provisão para perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa (PPECLD)
4.527
1.539
2.910
989
Marcação a mercado da dívida
(368)
(125)
3
1
Provisão de ajuste atuarial
26
9
172
58
Outras adições temporárias
78
25
54
19
Marcação a mercado – derivativo
(61.799) (21.011) (79.064) (26.882)
Total Passivo não circulante
(43.958) (17.298) (55.680) (22.394)
A realização dos créditos fiscais diferidos são como segue:
2019
2021
1.480
2022
877
2023
104
2024
121
2025
152
2026 e 2027
383
2028 a 2030
721
Total
3.838
Os valores de imposto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do exercício, bem como a compensação dos créditos tributários registrados, são demonstrados como segue:
2020
2019
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
(8.125)
54.819
Alíquota fiscal combinada
34%
34%
Receita (despesa) de imposto de renda e da contribuição social,
calculados às alíquotas fiscais combinados
2.763
(18.638)
Ajustes:
Despesas indedutíveis (doações, brindes, multa, etc)
(159)
(49)
Outras exclusões / (adições) permanentes
29
(32)
Receita (despesa) de imposto de renda e contribuição social
2.633
(18.719)
Alíquota efetiva
32,41%
34,15%
9. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A Empresa é controlada pela ENERGISA S/A, (100% do capital total), que por sua vez detém o controle acionário
das seguintes Companhias e empresas: • Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A (EPB); • Energisa Borborema - Distribuidora de Energia S/A (EBO); • Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S/A (ESE); • Energisa Nova
Friburgo - Distribuidora de Energia S/A (ENF); • Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A (ERO); • Energisa
Acre - Distribuidora de Energia S/A (EAC); • Energisa Serviços Aéreos S/A; • Energisa Planejamento e Corretagem de
Seguros Ltda; • Energisa Soluções S/A (ESO); • Energisa Soluções e Construções em Linhas e Redes S/A; • Energisa Geração Usina Maurício S/A; • Parque Eólico Sobradinho Ltda; • Energisa Comercializadora de Energia Ltda;
e • Voltz Capital S/A. A Energisa S/A, por meio das participações nas sociedades Energisa Transmissão de Energia
S/A (ETE), Denerge - Desenvolvimento Energético S/A, Alsol Energias Renováveis S/A e Energisa Participações
Minoritárias S/A (EPM), possui participação indireta nas seguintes Companhias, como segue: Controladas diretas da
Energisa Transmissão de Energia S/A: • Energisa Pará Transmissora de Energia I S/A; • Energisa Goiás Transmissora de Energia I S/A; • Energisa Pará Transmissora de Energia II S/A; • Energisa Tocantins Transmissora de Energia
S/A; • Energisa Amazonas Transmissora de Energia S/A (nova denominação da Energisa Transmissora de Energia I)
Controladas diretas da Rede Energia Participações S/A: • Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A
(EMS); • Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A (EMT); • Energisa Tocantins - Distribuidora de Energia
S/A (ETO); • Energisa Sul Sudeste - Distribuição de Energia S/A (ESS); • Multi Energisa Serviços S/A, Rede Power
do Brasil S/A (REDE POWER); • Companhia Técnica e Comercialização de Energia (CTCE); • QMRA Participações
S/A; e Controlada direta da Alsol Energias Renováveis S/A: • Laralsol Empreendimentos Energéticos Ltda (Laralsol).
Transações efetuadas durante o exercício pela Empresa:
Compra
Serviços Débitos com partes Fornecedores Despesas com partes
de energia
contratados (1)
relacionadas (2)
a pagar
relacionadas (2)
Energisa S/A
(922)
(35.771)
(177)
(1.060)
Energisa Geração Usina Maurício S/A
(1.883)
2020
(1.883)
(922)
(35.771)
(177)
(1.060)
2019
(314)
(814)
(158)
(1) Os serviços contratados junto à Controladora Energisa S/A referem-se a serviços administrativos, suportados por
contratos que foram submetidos à aprovação da ANEEL. Os custos são referenciados ao modelo de empresa de
referência utilizado pela área regulatória da ANEEL. (2) Os contratos de mútuos com partes relacionadas são remunerados pela taxa média de captação junto a terceiros, que no exercício foi em média de CDI + 2,65 a.a.
Remuneração dos administradores:
2020
2019
Remuneração Anual (1)
2.103
2.187
Remuneração da Diretoria
705
694
Outros Benefícios (2)
245
241
(1) Limite global da remuneração anual dos administradores para o exercício de 2020 foi aprovado em reunião de
sócios realizada em 30 de abril de 2020. (2) Inclui, encargos sociais, benefícios de previdência privada, seguro saúde
e seguro de vida.
A maior e a menor remuneração atribuídas a dirigentes, relativas ao mês de dezembro de 2020 foram de R$48 e R$15
(R$48 e R$15 em 2019) respectivamente. A remuneração média em 2020 foi de R$31 (R$31 em 2019). Programa de
Remuneração Variável (ILP): A Empresa ofereceu aos seus executivos um Plano de Incentivo de Longo Prazo (ILP).
Este plano tem por objetivo (i) o alinhamento de interesses entre acionistas e executivos; (ii) a promoção da meritocracia; (iii) a retenção de executivos de bom desempenho; e (iv) o estímulo de resultados sustentáveis e atingimento de
metas empresariais, com compartilhamento da criação de valor. O benefício é direcionado aos executivos da Empresa a ser pago em Units da controladora Energisa S/A, até o limite previsto de 0,5% do capital social da controladora
Energisa S/A, na data de aprovação do Plano, que será baseado em um valor definido para cada nível levando em
consideração o desempenho individual consignado no contrato de concessão de ações, de acordo com o escopo de
cada executivo. O benefício visa atrair e reter pessoas chaves e premiá-las em função do seu desempenho, aliado às
metas de desempenho da Empresa. O plano foi aprovado pela controladora Energisa S/A em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 25 de abril de 2018 e o regulamento foi aprovado em reunião do Conselho da Administração
em 10 de maio de 2018. Atualmente, a Empresa possui um total de dois programas de concessão de ações e duas
outorgas contratuais em andamento. Aos programas são associadas condições de performance (Total Shareholder
Return (TSR) Relativo e Fluxo de caixa livre), que modificam o target em função das faixas atingidas. O 1º programa
foi aprovado em 10 de maio de 2018 com limite previsto de até 6.438 units e período de aquisição do direito (vesting)
de 3 anos, a partir da data de outorga de 02 de maio de 2018. O 2 º programa foi aprovado em 9 de maio de 2019
com limite de pagamento previsto de até 2.010 units e período de aquisição do direito (vesting) de 3 anos, a partir da
data de outorga de 10 de maio de 2019.. A quantidade de ações com direito prescrito no exercício foram de 3.899 a
um preço médio de R$27,65. Em atendimento ao IFRS 2/CPC 10, a Empresa apurou o valor justo das ações (units)
restritas com condições de performance (Performance Shares) outorgadas com base no modelo de Monte Carlo para
permitir a incorporação das condições de carência de mercado no valor justo do ativo. A despesa é reconhecida em
uma base “pro rata temporis”, que se inicia na data da outorga, até a data em que o beneficiário adquire o direito a
receber as ações. Premissas e cálculo do valor justo das Ações Outorgadas: Para determinação do valor justo
foram utilizadas as seguintes premissas:
1º programa ILP
2º programa ILP
Método de Cálculo
Monte Carlo
Monte Carlo
(1)
Total de opções de ações outorgadas
2.539
2.010
Opção de ações prescritas
3.899
Prazo de carência
3 anos
3 anos
(2)
Taxa de juros livre de risco
8,2%
7,7%
Volatilidade (3)
29,29%
25,06%
Valor justo na data da outorga
R$ 44,25
R$ 54,97
(1) Inclui redução de 3.899, referente prescrição de opções de ações outorgadas. (2) Para 1º programa taxa de juros
= 8,2% (projeção da DI com prazo de vencimento equivalente ao fim da carência do Programa – DI1J2021). Para 2º
programa taxa de juros = 7,7% (projeção da DI com prazo de vencimento equivalente ao fim da carência do Programa
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– DI1J2022. (3) Volatilidade e correlação entre os preços de ação (da Energisa S/A e dos concorrentes considerados
no IEE (“Índice de Energia Elétrica e seus pares”) para o Total Shareholder Return (TSR)) foram calculadas com base
nos valores históricos de 1 ano anterior à data de outorga do programa.
Devido as características específicas do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Empresa, divulgadas acima, não há
preço de exercício ou limite para exercício associados. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram reconhecidos R$106 (R$14 em 2019) decorrente do Plano de Outorga de Opção de Ações na demonstração do resultado
do exercício na rubrica de despesas operacionais – Programa de remuneração variável -ILP. O montante reconhecido
como reserva de capital no patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 foi de R$160 (R$54 em 2019). A partir do
exercício de 2021 a Empresa realizará as liquidações do 1º programa de ILP.
10. IMOBILIZADO
Por natureza, os valores dos ativos imobilizados estão compostos da seguinte forma:
Taxa Média de
Saldo
Saldo
Depreciação (%)
2019 Adição Transferências Depreciação 2020
Imobilizado em Serviço
Máquinas e Equipamentos
14,80%
131
23
154
Veículos
14,29%
125
142
267
Móveis e utensílios
6,25%
29
2
31
Total do imobilizado em serviço
285
167
452
Depreciação acumulada
Máquinas e Equipamentos
(50)
(20)
(70)
Veículos
(64)
(21)
(85)
Móveis e utensílios
(8)
(2)
(10)
Total Depreciação acumulada
(122)
(43) (165)
Subtotal Imobilizado
163
167
(43)
287
Imobilizado em curso
27
140
(167)
Total do Imobilizado
190
140
(43)
287
Taxa Média de
Saldos
Saldos
Depreciação (%)
2018 Adição Transferências Depreciação 2019
Imobilizado em Serviço
Máquinas e equipamentos
14,80%
99
32
131
Veículos
14,29%
125
125
Móveis e utensílios
6,25%
29
29
Total do imobilizado em serviço
253
32
285
Depreciação acumulada
Máquinas e equipamentos
(32)
(18)
(50)
Veículos
(46)
(18)
(64)
Móveis e utensílios
(6)
(2)
(8)
Total Depreciação
(84)
(38) (122)
Subtotal Imobilizado
169
32
(38)
163
Imobilizado em curso
31
28
(32)
27
Total do Imobilizado
200
28
(38)
190
11. INTANGÍVEL
2020
2019
Intangível – direito de uso
61
61
Intangível – software
513
317
Total
574
378
11.1. Intangível – Direito de uso
Taxa Média de
Saldo 2019
Adição Amortização Saldo 2020
Amortização (%)
Direito de Uso - Imóveis
Custo
7,04%
66
5
71
(5)
(5)
(10)
Amortização Acumulada
Total
61
5
(5)
61
Taxa média de Adoção Inicial
Amortização (%)
CPC 06 (R2)
Adição Amortização Saldo 2019
Direito de Uso – Imóveis
Custo
7,58%
57
9
66
Amortização Acumulada
(5)
(5)
Total
57
9
(5)
61
11.2. Intangível – Software
Taxa Média de
Saldo
Saldo
Amortização (%)
2019 Adição Transferências Amortização
2020
Intangível em Serviço
Software
20,00%
164
325
489
Amortização Acumulada
(162)
(51)
(213)
Em curso
315
247
(325)
237
Total
317
247
(51)
513
Taxa média de
Amortização (%) Saldos 2018
Adição Amortização Saldo 2019
Intangível em Serviço
Software
20,00%
164
164
Amortização Acumulada
(161)
(1)
(162)
Em Curso
315
315
Total
3
315
(1)
317
12. FORNECEDORES
2020
2019
Compra de energia elétrica (1)
110.047
95.790
CCEE
8.394
4.016
Fornecedores - Materiais e Serviços
215
127
Total
118.656
99.933
Circulante
110.323
99.933
Não circulante
8.333
(1) Compra de energia elétrica - refere-se a aquisições de energia elétrica comercializada a consumidores livres. O
prazo médio de liquidação desses passivos é de 25 dias, exceto o saldo do não circulante. Esses compromissos estão
garantidos por cartas de fiança.
13. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DE DÍVIDAS
A movimentação dos empréstimos e financiamentos e encargos de dívidas está demonstrada a seguir:
Encargos,
atualização Marcação
Saldos Capta- Pagamento Pagamento
monetária, Mercado Saldos
em 2019
ção de Principal
de Juros cambial e Custos da Dívida em 2020
Mensuradas ao custo
Moeda Nacional
CDI
- 40.000
1.808
- 41.808
Total ao custo
- 40.000
1.808
- 41.808
Mensurados ao valor justo
Moeda Estrangeira
Dólar
66.737
(58.676)
(1.887)
25.436
- 31.610
Marcação a mercado
3
(371)
(368)
Total ao valor justo
66.740
(58.676)
(1.887)
25.436
(371) 31.242
Total
66.740 40.000
(58.676)
(1.887)
27.244
(371) 73.050
Circulante
42.550
41.817
Não circulante
24.190
31.233
Encargos, atualização Marcação
Saldos
Pagamento
monetária, cambial Mercado Saldos
em 2018 Captação
de Juros
e Custos da Dívida em 2019
Mensurados ao valor justo
Moeda Estrangeira
Dólar
40.545
25.000
(2.549)
3.741
- 66.737
Marcação a mercado
446
(443)
3
40.991
25.000
(2.549)
3.741
(443) 66.740
Total ao valor justo
Circulante
18
42.550
Não circulante
40.973
24.190
A composição da carteira de empréstimos e financiamentos e as principais condições contratuais podem ser encontradas no detalhamento abaixo:
Total
Encargos
Taxa
GaVenci- Periodicidade efetiva
ranEmpresa / Operação
2020
2019 Financeiros anuais mento Amortização de juros (1) tias (*)
41.808
- CDI + 4,10% a.a.
jun/21
Final
6,87%
A
SANTANDER FRN 4127249
41.808
Total em Moeda Nacional
- 42.208 4,5883% a.a. (Pré) jun/20
Final
33,52%
A
SANTANDER 4131 (2)
BBM Loan - 4131
31.610 24.529 Libor + 0,56% a.a. set/22
Final
29,77%
A
(368)
3
Marcação à Mercado de Dívida (3)
31.242 66.740
Total em Moeda Estrangeira
Total Energisa Comercializadora 73.050 66.740
(*)
A= Aval Energisa. (1) As taxas efetivas de juros representam as variações ocorridas no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Para as dívidas em moeda estrangeira, não estão sendo considerados os efeitos do hedge cambial,
demonstrados na nota explicativa nº 23 - Instrumentos Financeiros e gerenciamento de riscos. (2) Em 27 de Abril de
2020 a Empresa efetuou a liquidação do contrato no valor de R$59.811. (3) Estas operações estão sendo mensuradas
ao valor justo por meio do resultado, de acordo com os métodos da contabilidade de “hedge” de valor justo ou pela designação como “Fair Value Option” (vide nota explicativa nº 23 – Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos).
O indicador utilizado para a atualização de empréstimos e financiamentos teve as seguintes variações percentuais
no exercício:
Moeda/indicadores
2020
2019
US$ x R$
28,93%
4,02%
Libor
0,28%
2,33%
CDI
2,77%
5,96%
Os financiamentos classificados no passivo não circulante têm seus vencimentos assim programados:
Total
2022
31.233
Total
31.233
A Empresa tem como prática contábil alocar o pagamento de juros na atividade de financiamento na demonstração
do fluxo de caixa por entender que os juros pagos representam custos para obtenção de seus recursos financeiros.
14. ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS
A Empresa atua como arrendatária em contratos referentes imóveis não residenciais para desenvolver suas atividades comerciais. A mensuração e remensuração de seu passivo de arrendamento e do direito de uso, em conformidade com o CPC 06 (R2), procedeu ao uso da técnica de fluxo de caixa descontado sem considerar a inflação futura
projetada nos fluxos a serem descontados, conforme vedação imposta pela própria norma. Devido ao ambiente
econômico brasileiro na realidade atual das taxas de juros a longo prazo, essa vedação pode gerar distorções relevantes na informação a serem prestadas. Por conta disto, a Empresa avaliou estes efeitos, e concluiu quanto sua
imaterialidade para as demonstrações financeiras do exercício. As obrigações de arrendamentos não estão sendo
demonstradas líquidas de PIS e COFINS, pois, os créditos de PIS e COFINS, oriundos de contratos de arrendamentos não apresentam materialidade suficiente que ensejariam uma apresentação específica. As movimentações das
obrigações de arrendamento são como segue:
Prazo médio Taxa efetiva
Saldo
contratual (anos)
a.a. (%) Saldo em 2019 Adição Amortização Juros em 2020
Imóveis
7
8,89
64
5
(3)
(3)
63
Total
64
63
Circulante
6
5
Não circulante
58
58
Prazo médio Taxa efetiva Adoção Inicial
Saldo
contratual (anos)
a.a. (%) em 01/01/2019 Adição Amortização Juros em 2020
Imóveis
7
8,89
57
9
(7)
5
64
Total
64
Circulante
6
Não circulante
58
Em 31 de dezembro de 2020, os valores de arrendamento operacional, classificados no passivo não circulante, têm
seus vencimentos assim programados:

2022
2023
Após 2024
Total
15. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2020
8
7
43
58

2020
2019
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (1)
1.393
2.546
Encargos Sociais
196
140
Contribuição social s/ o lucro líquido – CSLL
264
Contribuições ao PIS e a COFINS – Diferido e corrente
6.199
Imposto Sobre Serviços - ISS
12
6
Imposto de Renda Retido na Fonte a recolher – IRRF
118
85
Outros
9
10
Total
8.191
2.787
Circulante
3.167
2.765
Não circulante
5.024
22
(1)
Refere-se a ICMS próprio sobre comercialização de energia a consumidores livres sediados no Estado do Rio de
Janeiro e ICMS ST (substituição tributária) cobrado dos consumidores livres estabelecidos em outras UF’s, a ser
recolhido pela Empresa para os Estados onde se localizam os estabelecimentos dos clientes, conforme legislação.
16. PROVISÕES POSSÍVEIS PARA RISCOS TRABALHISTAS, CÍVEIS E FISCAIS
A Empresa é parte em ações judiciais e processos administrativos em andamento em tribunais e órgãos governamentais. Tais processos decorrem do desenvolvimento normal das suas atividades, envolvendo matéria cível, trabalhista
e fiscais. Perdas Possíveis: A Empresa possui processos de naturezas cíveis e fiscais, em andamento cuja probabilidade de êxito foi estimada como possível pela Administração e pelos consultores jurídicos e, consequentemente não
requer a constituição de provisão nas demonstrações financeiras.
Cíveis
Fiscais
2020
2019
Saldo inicial – 2019 e 2018
3.516
534
4.050
3.922
158
16
174
128
Atualização Monetária
Saldos finais –2020 e 2021
3.674
550
4.224
4.050
O processo cível discute indenização por danos morais e o processo fiscal sobre ICMS relativo a operações realizadas com energia elétrica sujeitas ao regime normal de tributação.
17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
17.1. Capital social: O capital social, subscrito e integralizado, é de R$5.119 (R$5.119 em 2019) e está representado
por 5.119.000 (5.119.000 em 2019) quotas com valor nominal de R$1,00. 17.2. Reserva de Capital: Em 31 de dezembro de 2020 o montante de R$160 (R$54 em 2019) refere-se ao Programa Remuneração Variável implementado de
concessão de ações, denominada Incentivo de Longo Prazo (ILP), vide nota explicativa nº 9. 17.3. Reserva Especial
de distribuição de lucros: O montante apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foi de R$21.583
(R$27.075 em 2019) pois houve absorção da reserva especial de acordo com os termos do Art. 202 §§ 4º e 5º da
Lei nº 6.404/76, que se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos assim que a
situação financeira da Empresa permitir. 17.4. Distribuição dos lucros: O contrato social da Empresa prevê que a
destinação do resultado do exercício seguirá as normas da lei das sociedades por ação.
2020
2019
Lucro (prejuízo) do exercício
(5.492)
36.100
Lucro (prejuízo) ajustado
(5.492)
36.100
Distribuição obrigatória de lucros 25%
9.025
Realização da reserva especial R$1,073542883 (R$5,28911897 em 2019) por quota
27.075
Total dos lucros distribuídos
36.100
% sobre o lucro líquido ajustado
100%
17.5. Outros resultados abrangentes: Refere-se a contabilização do plano de benefício pós emprego líquidos de
impostos. Os referidos saldos estão contabilizados como Outros resultados abrangentes em atendimento ao CPC 26
- Apresentação das demonstrações contábeis. Segue movimentação realizada nos exercícios:
2020
2019
Saldo inicial – 2019 e 2018
24
(95)
Ganho e perda atuarial – benefícios pós emprego
202
139
Tributos sobre ganho e perda atuarial – benefícios pós emprego
(69)
(20)
Saldo final – 2020 e 2019
157
24
18. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2020
2019
Venda de energia elétrica – Mercado Livre
1.039.112
892.358
Suprimento Energia
346
9.638
Serviços prestados
1.327
1.089
Total receita operacional bruta
1.040.785
903.085
Deduções à receita operacional
ICMS
(45)
(221)
PIS
(17.172)
(14.805)
Cofins
(78.093)
(68.191)
ISS
(66)
(54)
(96.376)
(83.271)
Total das deduções à receita operacional
Receita operacional líquida
944.409
819.814
19. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Os custos e despesas operacionais especificados na demonstração do resultado do exercício possuem as seguintes
composições por natureza de gastos:
Custos com
Despesas
Total
Energia Elétrica Despesas
Gerais e
Vendida com vendas Administrativas
Natureza dos Gastos
2020
2019
Energia Elétrica comprada para revenda
912.914
- 912.914 819.604
Pessoal e administradores
4.902
4.902
4.738
Programa de remuneração variável (ILP)
106
106
14
Benefícios pós-emprego
43
130
173
146
Material
8
8
18
Serviços de terceiro
2.665
2.665
2.620
Depreciação e amortização
99
99
44
Provisão para perdas esperadas de crédito de
liquidação duvidosa (PPECLD)
1.617
1.617
351
Outras
2
1
595
598
632
912.959
1.618
8.505 923.082 828.167
20. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Marcação a mercado dos contratos de comercialização de energia: A Empresa opera no Ambiente de Contratação Livre (“ACL”) e firmou contratos de compra e venda de energia bilateralmente com as contrapartes. Estas
transações resultaram em ganho e perda com o excedente de energia para a Empresa, que foi reconhecido pelo seu
valor justo. A realização do valor justo, por meio da liquidação física dos contratos de venda e compra de energia,
no montante líquido de R$21.814 (R$64.514 em 2019), líquido de impostos, foi reconhecida no resultado, conforme
demonstrado abaixo:
2020
2019
Marcação a mercado dos contratos de vendas comercialização de energia
452.170
1.395.364
Marcação a mercado dos contratos de compras comercialização de energia
(473.984)
(1.330.980)
Outros
(5.112)
130
Total
(26.926)
64.514
O resultado real dos instrumentos financeiros (contratos futuros), podem variar substancialmente, uma vez que as
marcações desses contratos foram feitas considerando a data-base 31 de dezembro de 2020.
21. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
2020
2019
Receita de aplicações financeiras
1.106
1.253
Juros Selic s/impostos a recuperar
133
75
Tributos s/receita financeira
(107)
(146)
Atualização financeira CCEE
724
1.164
Outras receitas financeiras
340
654
Total receita financeira
2.196
3.000
Encargos de dívidas – juros
(3.589)
(2.544)
Variação monetária e cambial
(23.655)
(1.197)
Marcação mercado de dívidas
371
443
Marcação mercado derivativos
(371)
(443)
Instrumentos financeiros derivativos
24.025
436
Imposto sobre operações financeiras - IOF
(72)
(31)
Despesas Bancárias
(290)
(629)
Atualização de mútuos
(1.060)
Outras despesas financeiras
(81)
(377)
Total despesa financeira
(4.722)
(4.342)
(2.526)
(1.342)
Despesas financeiras líquidas
22. COBERTURA DE SEGUROS
A política de Seguros da Empresa baseia-se na contratação de seguros com coberturas bem dimensionadas, consideradas suficientes para cobrir prejuízos causados por eventuais sinistros em seu patrimônio, bem como por reparações em que sejam civilmente responsáveis pelos danos involuntários, materiais e/ou corporais causados a terceiros
decorrentes de suas operações, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a
sua natureza, não fazem parte do escopo da revisão das demonstrações financeiras e, consequentemente, não foram
auditadas pelos nossos auditores independentes.
As principais coberturas são:
Data de
Importância
Prêmio Anual
Ramos
Vencimento
Segurada
2020
2019
Auto – Frota
23/10/2021 Até 1.110/ veículo
2
2
Vida em Grupo e Acidentes Pessoais (*)
31/01/2021
4.309
13
9
Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O) 05/03/2021
75.000
10
6
25
17
(*) Importância Segurada relativa ao mês de janeiro de 2021 e prêmio anualizado.
23. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCO
Hierarquia de valor justo: Os diferentes níveis foram definidos como a seguir: • Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos; • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no
Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); •
Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não
observáveis). Abaixo, são comparados os valores contábeis, valor justo e níveis hierárquicos dos principais ativos e
passivos de instrumentos financeiros:
2020
2019
Valor
Valor
Nível Contábil
justo Contábil
justo
Ativos
Custo amortizado
Caixa e equivalente de caixa
17.950
17.950
20.173
20.173
Clientes
133.598 133.598 115.706 115.706
151.548 151.548 135.879 135.879
Valor justo por meio do resultado
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados
2
71.758
71.758
15.046
15.046
Instrumentos financeiros derivativos
2
6.720
6.720
2.490
2.490
Instrumentos financeiros derivativos – Contratos futuros de energia 2
339.754 339.754 337.381 337.381
418.232 418.232 354.917 354.917
2020
2019
Valor
Valor
Nível Contábil
justo Contábil
justo
Passivos
Custo amortizado
Fornecedores
118.656 118.656
99.933
99.933
Empréstimos e Financiamentos
73.050
73.050
66.740
66.740
Arrendamentos operacionais
63
63
64
64
191.769 191.769 166.737 166.737
Valor justo por meio do resultado
Instrumentos financeiros derivativos
2
493
493
813
813
Instrumentos financeiros derivativos –Contratos futuros de energia
2 284.182 284.182 259.994 259.994
284.675 284.675 260.807 260.807
Derivativos: O valor justo estimado de ativos e passivos financeiros foi determinado por meio de informações disponíveis no mercado e por metodologias apropriadas de avaliação. A Empresa tem como política o gerenciamento dos
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riscos, evitando assumir posições relevantes expostas a flutuações de valor justo. Nesse sentido, buscam operar instrumentos que permitam maior controle de riscos. Os contratos de derivativos são efetuados com operações de swap
e opções envolvendo juros e taxa de câmbio, visando eliminar a exposição à variação do dólar além de adequação do
custo das dívidas de acordo com o direcionamento do mercado. As operações de proteção contra variações cambiais
adversas requerem monitoramento constante, de forma a preservar a eficiência das suas estruturas. As operações
vigentes são passíveis de reestruturação a qualquer tempo e podem ser objeto de operações complementares ou
reversas, visando reduzir eventuais riscos de perdas relevantes. Fair Value Option: A Empresa optou pela designação formal de novas operações de dívidas contratadas no período, para as quais a Empresa possui instrumentos
financeiros derivativos de proteção do tipo “swap” para troca de variação cambial e juros, como mensuradas ao
valor justo. A opção pelo valor justo (“Fair Value Option”) tem o intuito de eliminar ou reduzir uma inconsistência de
mensuração ou reconhecimento de determinados passivos, no qual de outra forma, surgiria. Assim, tanto os “swaps”
quanto as respectivas dívidas passam a ser mensuradas ao valor justo e tal opção é irrevogável, bem como deve ser
efetuada apenas no registro contábil inicial da operação. Em 2020 tais dívidas e derivativos, assim como os demais
ativos e passivos mensurados ao valor justo por meio do resultado tem quaisquer ganhos ou perdas resultantes de
sua re-mensuração reconhecidos no resultado da Empresa. Durante o exercício, o valor contábil das dívidas designadas como “Fair Value Option” foi impactado em R$371 e (R$443 em 2019) e reconhecido como resultado financeiro
no mesmo momento em que o valor justo de “swap” de taxa de juros era reconhecido no resultado. • Administração
financeira de risco: O Conselho de Administração tem responsabilidade geral pelo estabelecimento e supervisão
do modelo de administração de risco da Empresa. Assim, fixou limites de atuação com montantes e indicadores
preestabelecidos na “Política de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro” (disponível no web site da
Controladora) e no regimento interno da diretoria da Empresa. A diretoria tem como prática reportar mensalmente a
performance orçamentária e os fatores de riscos que envolvem a empresa. A política de gestão de risco visa identificar, analisar e monitorar riscos enfrentados, para estabelecer limites e mesmo checar a aderência aos mesmos.
As políticas de gerenciamento de riscos e sistemas são revisadas regularmente, a fim de avaliar mudanças nas
condições de mercado e nas atividades. A Empresa conta com serviços de empresa especializada e independente
na gestão de risco de caixa e dívida, de modo que é procedido monitoramento diário sobre o comportamento dos
principais indicadores macroeconômicos e seus impactos nos resultados. Este trabalho permite definir estratégias de
contratação e reposicionamento, visando menores riscos e melhor resultado financeiro. A política de gestão de riscos
visa ainda: • Permitir transparência em relação à gestão de riscos, através de sua adequada avaliação, mensuração e
reporte pronto de eventuais exposições de risco contratuais; • Assegurar que a Empresa tenha a clara e integral compreensão de sua posição geral e seus riscos associados; • Assegurar que sistemas, pessoal e relatórios necessários
sejam disponibilizados e implantados, a fim de permitir não só a correta gestão dos riscos, como também os devidos
reportes aos seus sócios, colaboradores e público externo; • Assegurar que os retornos obtidos e almejados estejam
alinhados com os riscos assumidos e com a estrutura de retorno da Empresa; • Limitar as perdas em potencial até
certo valor, dentro das tolerâncias estabelecidas pelos sócios da empresa; • Promover a responsabilidade na execução das transações comerciais; • Estabelecer uma divisão de responsabilidades claramente definida; e • Promover a
conformidade com as melhores práticas comerciais. Forma de avaliação de riscos: A avaliação de riscos é realizada
de modo dinâmico, buscando constante evolução e alinhada ao planejamento estratégico da Empresa. Ela atua com
o objetivo de se obter a melhor relação entre os riscos assumidos e o retorno esperado, definindo limites financeiros
de exposição a risco para cada tipo de transação comercial realizada. Para a quantificação dos riscos nas operações
comerciais, a Empresa utiliza métricas e indicadores como Valor em Risco (VaR), Intervalo Médio Real (ATR), testes
de stress, liquidez dos produtos, dentre outros. As métricas de risco devem ser capazes de identificar mudanças
importantes no portfólio de contratos da Empresa dentro de período e intervalo de confiança previamente definidos.
Não há regras específicas para a determinação deste intervalo, e sua variação depende da aversão a risco de quem
o adota. As métricas e controles de risco são revistas periodicamente, a fim de mantê-los em conformidade para a
identificação e mitigação de riscos aos quais a Empresa está exposta na realização de seus negócios. Os riscos mais
significativos são: Gestão de Risco de Capital: O índice de endividamento no final do exercício é como segue:
2020
2019
Dívida (*)
73.050
66.740
Caixa e equivalentes de caixa
(17.950)
(20.173)
Dívida líquida
55.100
46.567
Patrimônio líquido
27.019
32.272
Índice de endividamento líquido
2,04
1,44
(*)
A dívida é definida como empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos e encargos de dívidas (excluindo
derivativos e contratos de garantia financeira), conforme detalhado na nota explicativa nº 13. Risco de liquidez: A
Administração, através do fluxo de caixa projetado, programa suas obrigações que geram passivos financeiros ao
fluxo de recebimentos de seus recebíveis ou de fontes de financiamentos de forma a garantir o máximo possível à
liquidez, para cumprir com suas obrigações, evitando inadimplências que prejudiquem o andamento das operações
da empresa. O saldo do passivo financeiro – fornecedores no montante de R$118.656(R$99.933 em 2019) tem seu
prazo médio de liquidação em até 25 dias. As maturidades contratuais dos principais passivos financeiros, incluindo
pagamentos de juros estimados e excluindo o impacto de acordos de negociação de moedas pela posição líquida,
são as seguintes:
Taxa média de juros
De 6
efetiva ponderada
a 12 De 1 a De 3 a 5 Mais de
Até 6
(%) meses
meses meses 3 anos
anos 5 anos
Total
Fornecedores
118.656
- 118.656
Empréstimos e financiamentos
1,07%
43.106
84 27.339
- 70.529
Instrumentos Financeiros Derivativos
158
334 (6.719)
- (6.227)
Instrumentos Financeiros Derivativos Outros (1)
- (2.170)
- (53.402) (55.572)
Total
161.920 (1.752) 20.620
- (53.402) 127.386
(1)
A cobertura de exposições na carteira da Empresa dependerá da liquidez do mercado no momento em que tal decisão foi tomada. Para que a gestão de tal risco seja realizada de modo a evitar esse tipo de exposição, considera-se o
limite máximo de exposição em volume (MWh) para cada produto do portfólio, considerando sua liquidez no mercado
para a compra ou venda, desde que não exerça impacto significativo no preço de mercado.
Risco de solvência: Tal risco ocorre em função do desequilíbrio entre ativos negociáveis e passivos exigíveis, além
de descasamentos entre as datas de pagamentos e recebimentos que venham a afetar a disponibilidade do caixa da
Empresa. A gestão do risco de solvência é realizada com base em reportes e projeções diários do fluxo de caixa da
Empresa, visando a manutenção de uma reserva mínima, levando em consideração potenciais variações nas curvas
de mercado, bem como eventuais retenções financeiras. A Empresa mantém níveis de liquidez adequados para garantir que possa cumprir com suas obrigações presentes e futuras, e aproveitar oportunidades comerciais à medida
que surgirem. Riscos de contraparte: São riscos originados no relacionamento da Empresa com suas contrapartes.
No caso de um vendedor não entregar energia, ou de um comprador não honrar seus compromissos com a Empresa,
esta pode vir a perceber impactos financeiros. A utilização de uma classificação de crédito para as contrapartes é uma
ferramenta importante no gerenciamento desse tipo de riscos, essa é baseada tanto em agências de crédito quanto
em métricas desenvolvidas internamente, além da exigência de garantias de acordo com a classificação e capacidade
de liquidez da contraparte. A Empresa restringe sua exposição a riscos de crédito associados aos bancos, efetuando
seus aportes de recursos em instituições financeiras de primeira linha. Com relação às contrapartes, a Empresa restringe sua exposição a riscos de crédito pela análise criteriosa, considerando o ambiente econômico atual e vínculo
de liquidação no CCEE. Riscos legais e regulatórios: São riscos relacionados à criação ou mudança de regras e
legislação vigentes no setor elétrico, podendo mesmo ser enquadrados como não gerenciáveis. A mitigação, porém,
é possível, através do acompanhamento e antecipação de alterações, através de contatos profissionais, participação
em grupos técnicos de entidades e associações, acompanhamento das notícias do setor e de sites de interesse, como
os da ANEEL, MME, CCEE, EPE, entre outros, e entendimento de seus impactos nos negócios da Empresa. Riscos
de operação do sistema: Riscos originados de alterações na política operativa do Sistema Interligado Nacional como,
por exemplo, geração térmica fora da ordem de mérito, alterações de capacidades de intercâmbios entre subsistemas etc. Tais riscos podem resultar em alterações de preços sensíveis ao negócio da Empresa. Sua mitigação é feita
através do acompanhamento de dados operativos e reportes sobre as condições operativas definidas e praticadas
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), bem como via contato com os principais agentes do mercado.
Riscos operacionais: A capacidade da Empresa de atuar conforme expectativas de seus clientes, de reter e atrair
novos clientes, de gerenciar devidamente seus processos, de sua infraestrutura tecnológica influi no negócio da Empresa, e os riscos decorrentes de cada ponto listado devem ser conhecidos, monitorados e mitigados pela Empresa.
Riscos estratégicos: A capacidade da empresa de atuar em conformidade com seu perfil de risco e sua estratégia, de
reagir à atuação da concorrência, da manutenção de sua imagem, e ainda a própria definição da estratégia de negócio são fatores vitais ao negócio da Empresa, e devem ser conhecidos, monitorados e controlados por todos seus
colaboradores conforme a área de atuação de cada um. Risco de crédito: A Administração avalia que os riscos das
aplicações financeiras de suas disponibilidades são reduzidos, em função de não haver concentração e as operações
serem realizadas com bancos de reconhecida solidez e percepção de risco aderente à “Política de Gestão de Riscos
decorrentes do Mercado Financeiro”. Os créditos com clientes, não trazem riscos, pois são garantidos por carta de
fiança. Exposição a riscos de crédito: O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do
crédito, conforme apresentado abaixo:
Nota
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
4.1
17.950
20.173
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados
4.2
71.758
15.046
Clientes
5
133.598
115.076
Instrumentos financeiros derivativos
23
61.799
79.064
Risco de mercado: taxa de juros e de câmbio: O empréstimo e financiamento em moeda estrangeira, apresentados na nota explicativa nº 13, é composto de financiamentos obtidos junto ao Santander. A taxa de juros é definida
por este agente, levando em conta os juros básicos, o prêmio de risco compatível com as empresas financiadas,
suas garantias e o setor no qual estão inseridas. Na impossibilidade de buscar alternativas ou diferentes hipóteses
de mercado e/ou metodologias para suas estimativas, em face dos negócios e às peculiaridades setoriais, esses
são mensurados pelo “método do custo amortizado” com base em suas taxas contratuais. A Empresa está atenta às
oportunidades para renovação destes instrumentos de proteção, de forma a estruturar operações que representem
a continuidade destes mecanismos existentes de proteção, podendo, eventualmente, adotar outros mecanismos que
conjuguem, de forma prudente, risco e custo. Os resultados da Empresa são suscetíveis as variações dos passivos
atrelados a moedas estrangeira, principalmente ao dólar norte-americano. A taxa de câmbio do dólar norte-americano encerrou o exercício de 31 de dezembro de 2020 com alta de 28,93% sobre 31 de dezembro de 2019, cotado a
R$5,1967/USD. A volatilidade do dólar norte-americano em 31 de dezembro de 2020 era de 14,12%, enquanto em 31
de dezembro de 2019 era de 10,37%. Do montante das dívidas bancárias e de emissões da Empresa, em 2020 de
R$73.050 (R$66.740 em 2019), de R$31.242 (R$66,740 em 2019), estão representados em dólares, conforme nota
explicativa nº 13. As operações que possuem proteção cambial e os respectivos instrumentos financeiros utilizados
estão detalhados abaixo. A Empresa possui empréstimo em moeda estrangeira com vencimento de longo prazo, setembro de 2022, e custo máximo de 0,56% ao ano mais libor. Em 31 de dezembro de 2020 a marcação a mercado e
instrumentos financeiros derivativos atrelados ao câmbio e aos juros, originados da combinação de fatores usualmente adotados para precificação a mercado de instrumentos dessa natureza, como volatilidade, cupom cambial, taxa de
juros e cotação do dólar se apresentam conforme segue:
2020
2019
Ativo circulante
34.739
86.111
Ativo não circulante
311.735
253.761
Passivo circulante
33.061
56.008
Passivo não circulante
251.614
204.800
Não se trata de valores materializados, pois refletem os valores da reversão dos derivativos na data de apuração, o
que não corresponde ao objetivo de proteção das operações de “hedge” e não reflete a expectativa da Administração.
A Empresa possui proteção contra efeitos adversos sobre os financiamentos atrelados a variação cambial, conforme
mencionados acima. Seguem os detalhes:
Custo Financeiro (% a.a.)
Operação
Notional (USD)
Ponta Ativa
Ponta Passiva Vencimento Designação
Resolução 4131 Bocom BBM
6.081
(LIBOR + 0,56%) x 133,33% CDI + 0,59% 19/09/2022 Fair Value Option
De acordo com o CPC 40, apresentam-se abaixo os valores dos instrumentos financeiros derivativos da Empresa,
cujos valores não foram contabilizados como “fair value hedge”:
Fair Value Option
Dívida designada para
“Fair Value Option”

Valor de referência
2020
2019 Descrição
25.000

Valor justo
2020

2019

65.000 Moeda Estrangeira - USD e LIBOR
(31.241)
(66.732)
Posição Ativa
Moeda Estrangeira - USD e LIBOR
31.241
66.732
Swap Cambial
25.000
65.000 Posição Passiva
(Derivativo)
Taxa de Juros CDI
(25.014)
(65.055)
Posição Líquida Swap
6.227
1.677
Posição Líquida Dívida + Swap
(25.014)
(65.055)
O valor justo dos derivativos efetuados em 2020 foi apurado com base nas cotações de mercado para contratos com
condições similares. Suas variações estão diretamente associadas às variações dos saldos das dívidas relacionadas
na nota explicativa nº 13 e ao bom desempenho dos mecanismos de proteção utilizados, descritos acima. A Empresa
não tem por objetivo liquidar esses contratos antes dos seus vencimentos, bem como possui expectativa distinta
quanto aos resultados apresentados como Valor Justo - conforme abaixo demonstrado. Para uma perfeita gestão,
é procedido monitoramento diário, com o intuito de preservar menores riscos e melhores resultados financeiros. A
Marcação a Mercado (MM) das operações da Empresa foi calculada utilizando metodologia geralmente empregada
e conhecida pelo mercado. A metodologia consiste basicamente em calcular o valor futuro das operações, utilizando
as taxas acordadas em cada contrato, descontando a valor presente pelas taxas de mercado. No caso das opções,
é utilizado para cálculo do MTM uma variante da fórmula de Black & Scholes, destinada ao cálculo do prêmio de opções sobre moeda. Os dados utilizados nesses cálculos foram obtidos de fontes consideradas confiáveis. As taxas de
mercado, como a taxa Pré e o Cupom de Dólar, foram obtidas diretamente do site da BM&F (Taxas de Mercado para
Swaps). A taxa de câmbio (Ptax) foi obtida do site do Banco Central. No caso das opções, as volatilidades implícitas
de dólar também foram obtidas na BMF. Análise de Sensibilidade: A Empresa realizou análise de sensibilidade
dos principais riscos aos quais os instrumentos financeiros e derivativos estão expostos, conforme demonstrado: a)
Variação cambial: Considerando a manutenção da exposição cambial de 2020, com a simulação dos efeitos nas

demonstrações financeiras futuras, por tipo de instrumento financeiro e para três cenários distintos, seriam obtidos os
seguintes resultados (ajustados a valor presente para a data base das demonstrações financeiras):
Cenário II
Cenário III
Cenário I (Deterioração (Deterioração
Operação
Exposição Risco (Provável) (*)
de 25%)
de 50%)
Dívida Moeda Estrangeira – USD e Libor
(25.000)
(22.147)
(29.244)
(36.341)
Variação Dívida
2.853
(4.244)
(11.341)
Swap de Juros
Posição Ativa
Instrumentos Financeiros Derivativos – Pré
31.241
28.388
35.485
42.582
Variação – Taxa de Juros
- Alta
(2.853)
4.244
11.341
Posição Passiva
US$
Instrumentos Financeiros Derivativos – CDI
(25.014)
(25.014)
(25.014)
(25.014)
Variação - CDI
0
0
0
Subtotal
6.227
3374
10.471
17.568
Total Líquido
(18.773)
(18.773)
(18.773)
(18.773)
(*) O cenário provável é calculado a partir da expectativa do dólar futuro do último boletim Focus divulgado para a data
de cálculo. Os cenários de deterioração de 25% e de deterioração de 50% são calculados a partir da curva do cenário
provável. Nos cenários a curva de dólar é impactada, a curva de CDI é mantida constante e a curva de cupom cambial
é recalculada. Isto é feito para que a paridade entre dólar spot, CDI, cupom cambial e dólar futuro seja sempre válida.
Os derivativos no “Cenário Provável”, calculados com base na análise líquida das operações acima apresentadas até
o vencimento das mesmas, ajustadas a valor presente pela taxa prefixada brasileira em reais para 2020, atingem seu
objetivo, o que é refletido no valor presente negativo de R$18.773, que serve para mostrar a efetividade da mitigação das variações cambiais adversas das dívidas existentes. Neste sentido, quanto maior a deterioração do câmbio
(variável de risco considerada), maiores serão os resultados positivos dos swaps. Por outro lado, com os cenários de
deterioração do real frente ao dólar, de 25% e 50%, o valor presente seria negativo de R$18.773 em ambos os casos.
b) Variação das taxas de juros: Considerando que o cenário de exposição dos instrumentos financeiros indexados
às taxas de juros de 2020 seja mantido e que os respectivos indexadores anuais acumulados sejam (CDI = 2,77% ao
ano) e caso ocorram oscilações nos índices de acordo com os três cenários definidos, o resultado financeiro líquido
seria impactado em:
Cenário II
Cenário III
Exposição
Cenário I (Deterioração (Deterioração
Instrumentos
(R$ mil) Risco (Provável) (1)
de 25%)
de 50%)
Instrumentos financeiros ativos:
Aplicações financeiras no mercado aberto
e recursos vinculados
83.870 Alta CDI
1.677
2.096
2.516
Instrumentos financeiros passivos:
Swap
(25.014) Alta CDI
(500)
(625)
(750)
Empréstimos e financiamentos
(41.808) Alta CDI
(836)
(1.045)
(1.254)
Subtotal (**)
(66.822)
(1.336)
(1.670)
(2.004)
Total - (Perdas)
17.048
341
426
512
(1) Considera o CDI de 31 de dezembro de 2021 (2,00% ao ano), cotação das estimativas apresentadas pela recente
Pesquisa do BACEN, datada de 31 de dezembro de 2020. (2) Não incluem as demais operações pré-fixadas no valor
de R$6.228
c) Variação da curva de preço de energia: A tabela abaixo demonstra a sensibilidade a eventuais mudanças no
patamar de 25% e 50% indicando a deterioração na situação financeira da Empresa mediante o incremento na Curva
Forward, sobre a parcela dos contratos futuros de compra e venda de energia elétrica afetada, após o impacto da
marcação a mercado. Mantendo-se todas as outras variáveis constantes, o lucro antes dos tributos é afetado pelos
contratos futuros de compra e venda de energia elétrica sujeitos a volatilidade da curva futura de energia, conforme
demonstrado abaixo:
Cenário II
Cenário III
Exposição
Cenário I (Deterioração (Deterioração
Instrumentos
(R$ mil) Risco
(Provável)
de 25%)
de 50%)
Instrumentos financeiros:
Contratos futuros de energia - Compra
(284.182) Alta
(5.404)
(6.755)
(8.106)
Contratos futuros de energia – Venda
339.755 PLD
25.394
31.743
38.091
Total Líquido – Cenário Alta PLD
55.573
19.990
24.988
29.985
Cenário II
Cenário III
Exposição
Cenário I (Deterioração (Deterioração
Instrumentos
(R$ mil) Risco
(Provável)
de 25%)
de 50%)
Instrumentos financeiros:
Contratos futuros de energia - Compra
(284.182) Baixa
5.404
6.755
8.106
Contratos futuros de energia – Venda
339.755 PLD
(25.394)
(31.743)
(38.091)
Total Líquido – Cenário Baixa PLD
55.573
(19.990)
(24.988)
(29.985)
Total
24. BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
24.1. Plano de suplementação de aposentadoria e pensões: O plano de benefícios Energisa CD, por ser de modalidade contribuição definida puro, tem seus benefícios de riscos totalmente terceirizados com seguradora. Em 31 de
dezembro de 2020 o plano possuía 6 (6 em 2019) participantes ativos e nenhum assistido ou pensionista. A Empresa
reconheceu como despesa referente aos planos o montante de R$173 (R$147 em 2019). 24.2.Prêmio aposentadoria: A Empresa em Acordo Coletivo de Trabalho concedeu aos seus colaboradores, um prêmio aposentadoria a
ser pago quando do requerimento das aposentadorias do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). O referido
Prêmio varia de 1,5 a 15 salários base, em razão do tempo de serviço prestado (mínimo de 6 anos e teto de 25 anos),
quando do direito do benefício – aposentadoria requerida. Os participantes do Plano CD que na data da aposentadoria requerida, apresentarem valores depositados pela patrocinadora em suas contas individuais, montantes superiores aos 15 salários base, não fazem jus ao prêmio. O saldo de patrocínio do prêmio monta em R$1 (R$52 em 2019)
e encontra-se provisionado na rubrica de Benefícios a empregados – plano de pensão no passivo circulante R$1
(R$42 em 2019) e no não circulante R$10 em 2019. A seguir está demonstrada a movimentação do passivo atuarial:
Reconciliação
2020
2019
Posição líquida em 2019 e 2018
52
63
Benefícios pagos
Juros sobre obrigação atuarial
6
Curso do serviço corrente
42
25
(Ganho) perda atuarial sobre a obrigação atuarial
(93)
(42)
Posição líquida em 2020 e 2019
1
52
Circulante
1
42
Não Circulante
10
Demonstração das despesas para os exercícios de 2021, segundo critérios do CPC33 (IAS 19):
2021
Custo do serviço corrente
1
Valor das obrigações calculadas no final do ano
1
24.3. Plano de saúde: A Empresa mantém benefício pós emprego, de Assistência Médico-Hospitalar para os empregados ativos, aposentados e pensionistas e seus dependentes legais. As contribuições mensais da Empresa correspondem aos prêmios médios calculados pela operadora/seguradora, multiplicado pelo número de vidas seguradas.
Esses prêmios são reajustados anualmente, em função da sinistralidade, pela variação dos custos médicos e hospitalares, dos custos de comercialização, e de outras despesas incidentes sobre a operação do seguro, com o objetivo de
manter o equilíbrio técnico-atuarial da apólice. As contribuições arrecadadas dos aposentados, pensionistas e ex-funcionários são reajustadas da mesma forma supracitado. A saldo atuarial do plano de benefício pós-emprego (Despesas de Assistência Médico-Hospitalar) em 2020 é de R$25 (R$121 em 2019), tendo sido apurado no exercício de 2020
uma redução no montante de R$96 (R$32 em 2019) dos quais R$5 (R$11 em 2019) foi registrado na rubrica entidade
de previdência privada – despesa de pessoal, R$9 (R$21 em 2019) em outras despesas financeiras na demonstração
de resultado exercício. Além de, R$110 (R$139 em 2019) referente aos ganhos e perdas atuarias contabilizados em
outros resultados abrangentes, líquidos de impostos no patrimônio líquido. A Empresa participa do custeio de planos
de saúde a seus empregados, administrados por operadoras/seguradoras reguladas pela ANS. No caso de rescisão
e/ou aposentadoria, os empregados podem permanecer no plano, desde que assumam a totalidade do custeio e que
façam direto, conforme legislação (Lei 9.656/98). No exercício de 2020 as despesas com o plano de saúde foram de
R$232 (R$228 em 2019). Inclui R$5 (R$11 em 2019) referente a cálculo atuarial do plano de benefício pós emprego.
2020
2019
Valor presente das obrigações no início do ano
121
228
Custo do serviço corrente bruto (com juros)
5
11
Juros sobre obrigação atuarial
9
22
Perdas (ganhos) atuarial sobre a obrigação atuarial
(110)
(139)
25
122
Valor das obrigações calculadas no final do ano
Circulante
3
15
Não circulante
22
107
Demonstração das despesas para os exercícios de 2021, segundo critérios do CPC33 (IAS 19):
2021
Custo do serviço corrente (com juros)
1
Juros sobre as obrigações atuariais
2
Valor das obrigações calculadas no final do ano
3
a. Principais hipóteses atuariais utilizadas:
SULAMERICA
2020
2019
VARIÁVEIS ECONÔMICAS
Taxa Real de desconto da Obrigação Atuarial
3,80%
3,39%
Expectativa Real de Inflação Futura
3,00%
3,50%
Taxa de desconto da Obrigação Atuarial
6,91%
7,01%
Taxa de Crescimento de Benefícios
3,00%
3,50%
Taxa Real de Crescimento de Custos Médicos
4,00%
4,00%
Taxa de Crescimento de Custos Médicos
7,12%
7,64%
Taxa de Rotatividade
17,00%
20,00%
Permanência no Plano na aposentadoria
75,00%
75,00%
Fator de Envelhecimento
3,00%
3,00%
TÁBUAS BIOMÉTRICAS
Tábua de Mortalidade
BR-EMS 2015 por sexo
BR-EMS 2015 por sexo
Tábua de Inválidos
MI-85 por sexo
MI-85 por sexo
Entrada de Invalidez
LIGHT (Fraca)
LIGHT (Média)
Método de Financiamento
Crédito Unitário Projetado
Crédito Unitário Projetado
25. COMPROMISSOS
A Empresa possui os seguintes compromissos relacionados a contratos de longo prazo com a venda de energia:
Contrato de venda energia
Vigência
2021
2022
2023
2024
Após 2024
2021 a 2031
565.028
254.061
160.032
65.187
148.904
A Empresa possui compromissos relacionados a contratos de longo prazo com a compra de energia para revenda,
como segue:
Contrato de compra energia
Vigência
2021
2022
2023
2024
Após 2024
2021 a 2031
567.278
221.977
169.230
102.000
453.846
Os valores relativos aos contratos de compra de energia, com vigência de 8 a 30 anos, representam o volume contratado pelo preço médio corrente findo do exercício de 2020 e foram homologados pela ANEEL.
26. ATAQUE CIBERNÉTICO
Os sistemas computacionais operacionais da Empresa sofreram ataques cibernéticos em 28 de abril de 2020, deflagrado por hackers, tendo sido completamente superado e as ações de reforço a estruturas de tecnologia e neutralização de novos ataques cibernéticos foram implementados. A Empresa contratou consultores especializados em
mapeamento de soluções de tecnologia com expertise também em trabalhos forenses não tendo sido identificado
“captura” de informações seja operacional ou financeira da Empresa. Adicionalmente, ressalta-se que o evento não
proporcionou qualquer impactado na elaboração das demonstrações financeiras ora apresentadas.
27. EVENTOS SUBSEQUENTES
27.1. Operações de cessões de títulos – FIDC: A Companhia realizou no mês de janeiro de 2021, cessão de seus
títulos recebíveis, que na sua maioria se encontravam totalmente provisionados, os quais foram avaliados a valor
justo resultando efeitos no caixa e na demonstração de resultado do período. O Fundo de investimento em cotas em
direitos creditórios não padronizados do setor elétrico (“FIDC”), o qual possui somente créditos cedidos por empresas
do Grupo Energisa, foi constituído com recursos de uma instituição financeira que, conjuntamente com a controladora
Energisa S/A aportaram recursos no fundo. Os efeitos apurados em janeiro de 2021 impactaram o caixa em mais
R$257 e com efeito no lucro líquido do período de R$169.
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ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Quotistas e Administradores da Energisa Comercializadora de Energia Ltda. Rio de Janeiro - RJ.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Energisa Comercializadora de Energia Ltda. (“Empresa”),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa em 31 de dezembro de 2020, 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
e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à
Empresa de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado: A demonstração do valor
adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da
administração da Empresa, e apresentada como informação suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Empresa. Para a formação de nossa
opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada 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 NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento
Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da Empresa é responsável
por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração e o Balanço Social. Nossa opinião
sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e o Balanço Social e não expressamos
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios. Em conexão com a auditoria das demonstrações
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e o Balanço Social e, ao fazê-lo, considerar se esses relatórios estão, de forma relevante, inconsistentes 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 e/ou no Balanço Social,
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 Brasil e de
acordo 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, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa 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
Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 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 da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa. • 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 Empresa. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante
nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 11 de março de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC - 2SP015199/O-6
Pia Leocádia de Avellar Peralta
Contadora CRC - 1RJ 101.080/O-0

Unipar tem lucro líquido
de R$ 370 milhões em 2020
Montante é mais que o dobro do apurado em 2019

A

Unipar, produtora de cloro, soda
cáustica e PVC na
América do Sul, acaba de
reportar os resultados financeiros de 2020. Os destaques ficaram por conta do
lucro líquido, que atingiu R$
370 milhões no ano, com o
Ebitda na casa de R$ 1 bilhão, e a utilização da capacidade instalada das operações de cloro/soda em seus
3 sites industriais de 78%,
5 pontos percentuais acima
de 2019. A Unipar é líder
na produção de cloro, soda
e PVC na América do Sul,
insumos que formam a base
de todas as indústrias e tem
ações negociadas na bolsa de valores brasileira (B3
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão).
A empresa também encerrou o ano passado com receita líquida de R$ 3,8 bilhões,
o que representa crescimento
de 26,9%, comparado aos
12 meses de 2019. O lucro
bruto em 2020 teve alta de
63,4% em relação a 2019 e
atingiu R$ 1,3 bilhão.
O lucro líquido em 2020
alcançou a marca de R$
370,2 milhões. O Ebitda
atingiu R$ 946,5 milhões,
representando uma margem sobre a receita de 25%.
Uma operação mais sólida e sustentável permitiu à
Unipar obter uma geração
de caixa robusta, cumprir
seu cronograma de amortização de dívidas, terminar
o ano com caixa de R$ 1,1
bilhão e saldo negativo em
sua dívida líquida.
Por avaliar constantemente a melhor estrutura e
alocação de capital, a diretoria da Unipar está subme-

tendo à aprovação em sua
próxima Assembleia Geral
de Acionistas, proposta de
distribuição de dividendos
no total R$ 111,7 milhões,
sendo R$ 15,3 milhões
oriundos do lucro líquido
de 2020 - distribuição complementar do resultado de
2020 - e R$ 96,4 milhões de
dividendos extraordinários
para adequação das reservas
em relação ao capital social.
Os resultados favoráveis
em 2020 foram possíveis
graças a nova estratégia corporativa da Unipar que tem
como principal objetivo a
continuidade do crescimento sustentável da companhia com o compromisso
de desenvolvimento e proximidade dos colaboradores, comunidades, parceiros
de negócio e responsabilidade com o meio ambiente,
saúde e segurança.
A estratégia de crescimento
foi traduzida para implementação em quatro importantes
alicerces da Unipar: Pessoas,
sustentabilidade, excelência
operacional e foco no negócio
do cliente, que, juntamente a
questões conjunturais como a
forte demanda de PVC no segundo semestre e a desvalorização do real, elevaram a posição da Unipar e garantiram os
resultados divulgados.
Em cada pilar, uma definição tática coerente ao
novo momento da empresa
e ambições de futuro. Uma
real preparação para o crescimento permitiu uma gestão ágil e assertiva de crise
durante os meses de grande
criticidade da pandemia.
“O novo modelo de gestão e mentalidade na Unipar

foram decisivos, criando
um senso de urgência e uma
mobilização imediata da organização para passar pelos
meses mais desafiadores de
pandemia onde definimos
como objetivos: cuidar das
equipes e seus familiares,
apoiar a sociedade com informação e doação produtos para higiene e limpeza
e garantir a continuidade
operacional de nossas fábricas por nosso compromisso
de manter o abastecimento
de produtos essenciais para
a vida das pessoas e o combate a Covid-19”, comenta
Mauricio Russomanno, residento e CEO da Unipar.
A empresa também tomou a decisão de não demitir
durante os meses mais críticos da pandemia como mais
uma forma de suporte aos
seus colaboradores. Além
disso, realizou mais de 200
movimentações entre contratações e promoções internas.
A empresa apoiou as
comunidades onde está presente, com doações
de produtos avaliados em
R$ 14 milhões no período
mais crítico da pandemia,
e investiu R$ 4 milhões em
projetos sociais com impacto direto em mais de
10 mil pessoas no segundo
semestre. “Temos um papel
e responsabilidade junto a
sociedade e, por isso, avaliamos os nossos resultados
e sucesso além do retorno
financeiro. Investimos nas
comunidades no entorno
de nossas operações para
ajudar no seu desenvolvimento e retribuir o que
recebemos”, reforça Mauricio.

No negócio de commodities, uma vez que formação
de preços ocorre no âmbito
internacionais, a gestão de
custos é imprescindível para
o sucesso da empresa. Devido ao intenso consumo
de certos insumos, buscar
a competitividade da indústria com sustentabilidade
frente aos competidores internacionais é fundamental
para o sucesso do negócio.
Um dos principais insumos para a produção de
cloro e soda cáustica é a
energia elétrica. Pensando na
redução desses custos com
sustentabilidade, a Unipar
anunciou em janeiro de 2020,
a criação de uma joint venture para construção de um
parque eólico na Bahia, em
parceria com a AES Brasil. O
projeto prevê a instalação de
uma planta de energia eólica,
nos municípios de Tucano,
Biritinga e Araci, com capacidade instalada de 155 Megawatts (MW).
Com o término de implantação previsto para
o 2º semestre de 2022, o
empreendimento permitirá comercializar metade da
produção (78 MW) prevista
para a planta, dos quais 60
MW já estão contratados
pela própria Unipar. Desta
forma, a UNIPAR conseguiu combinar o consumo
de energia elétrica de origem
renovável para seu negócio
e para os consumidores do
Ambiente de Contratação
Livre (ACL), a garantia do
fornecimento de um terço
(33%) de toda a necessidade energética da companhia
no Brasil e a melhoria competitividade de custos.

China: prêmios de
seguros chegam a
US$ 153,6 bi em janeiro
A indústria de seguros da
China registrou forte recuperação em janeiro de 2021,
com aumento de 11,2% na
receita de prêmios em termos anuais, mostraram os
dados oficiais. As seguradoras do país viram seus prêmios chegarem a 1 trilhão
de iuanes (US$ 153,6 bilhões) em janeiro, de acordo com a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros
da China (CBIRC).
Os prêmios de seguros pessoais aumentaram
13,8% ano a ano, para 881,6
bilhões de iuanes, e os prêmios de seguros de propriedades ficaram em 127,8 bilhões de iuanes, queda anual
de 4,3%, mostraram os dados da CBIRC.
De acordo com a agên-

cia Xinhua, o rápido crescimento dos prêmios de
seguros pessoais acelerou a
recuperação do setor. A receita de prêmios de seguro
médico subiu 28,1% ano a
ano em janeiro, para 120,6
bilhões de iuanes, à medida
que a pandemia Covid-19
aumentou a consciência
dos consumidores sobre a
saúde.
No mesmo período, os
prêmios de seguro de vida e seguro contra acidentes também aumentaram
11,9% e 10,2% ano a ano,
respectivamente. No ano
passado, a receita de prêmios das seguradoras chinesas totalizou 4,5 trilhões de
iuanes, um aumento anual
de 6,1%, mostraram os dados da comissão.

Investigação sobre o
Google é compartilhado
internacionalmente
O conselheiro do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade)
Mauricio Oscar Bandeira Maia produziu artigo
compartilhando com a comunidade antitruste internacional a experiência da
autarquia na condução de
investigação de supostas
práticas anticompetitivas
do Google no Brasil. O
trabalho foi publicado no
último boletim do Centro
Regional de Concorrência
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico em Budapeste
(OCDE-GVH).
De acordo com Bandeira
Maia, o processo administrativo foi instaurado para
apurar se o Google estaria
privilegiando, nos resultados da busca orgânica, os
seus próprios sites temáticos, como o Google Shopping, em detrimento de

sites concorrentes.
Para entender melhor
o mercado em questão, o
Cade examinou o funcionamento das buscas genéricas
e temáticas do Google; sites
de comparação de preços e
mercados, sua interação e
pontos de contato; e a aparente tendência de convergência entre os agentes de
cada um desses setores.
O conselheiro detalha no
artigo as principais razões
que levaram o Tribunal do
Cade a decidir que as práticas do Google não eram
prejudiciais para os concorrentes e não constituíam
comportamento anticompetitivo. Segundo ele, a análise realizada demonstrou
que os sites de comparação
de preços não experimentaram uma queda acentuada
na visibilidade que poderia
ser desconectado da evolução do mercado digital.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2020

ENERGISA NOVA FRIBURGO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 33.249.046/0001-06

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Administração da Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A (“Energisa Nova Friburgo”, “ENF” ou
“Companhia”) apresenta os fatos e eventos marcantes do exercício de 2020, acompanhados das Demonstrações
Financeiras correspondentes, preparadas de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras
(International Financial Reporting Standards - IFRS). Essas demonstrações foram revisadas e aprovadas pela Diretoria em 11 de março de 2021.
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Companhia atende:

Em 12 meses (%)
dez/20
dez/19
Variação em p. p.
ENF
97,70
98,56
- 0,87
A Companhia apresentou variação de -0,87 ponto percentual em decorrência da Lei 8.769/20 do Estado do Rio de
Janeiro impedindo o corte durante todo o ano de 2020.
3.4. Indicadores de qualidade dos serviços - DEC e FEC
A Companhia fecha 2020 com o DEC acima do limite regulatório devido a um evento atípico, externo ao seu sistema
elétrico, que foi uma falha ocorrida em 02/10/2020 no sistema da supridora impactou em aproximadamente 3,7 horas
o DEC da Energisa Nova Friburgo. Estão em curso providências nos âmbitos regulatório e jurídico visando expurgar
o impacto dessa causa externa nos indicadores da empresa.
Nos últimos seis anos, esses indicadores apresentaram a seguinte evolução:
Taxa de Arrecadação (%)

Indicador DEC

Indicador FEC

Ao longo de 2020, os ativos operacionais da Companhia tiveram a seguinte evolução:
Descrição do ativo
2020
2019
Acréscimo
Subestações - nº
5
5
0
Capacidade instalada nas subestações - MVA
119
119
0
Linhas de transmissão - km
18
19
-1
Redes de distribuição - km
2.087
2.028
59
Transformadores instalados nas redes de distribuição - nº
3.685
3.656
29
Capacidade instalada nas redes de distribuição (próprias) - MVA
173
171
2
Nota: Os dados são passíveis de recontabilizações.
2. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
2.1. Destaques
Resume-se a seguir o desempenho econômico-financeiro da Companhia:
Descrição
2020
2019
Variação %
Resultados - R$ milhões
Receita Operacional Bruta
298,8
289,2
+ 3,3
Receita Operacional Bruta, sem receita de construção
282,7
280,8
+ 0,7
Receita Operacional Líquida
183,9
171,0
+ 7,5
Receita Operacional Líquida, sem receita de construção
167,8
162,7
+ 3,2
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras (EBIT)
21,9
22,6
- 3,3
EBITDA
30,6
31,0
- 1,4
EBITDA Ajustado
32,4
33,7
- 4,1
Resultado financeiro
(6,1)
(3,6)
+ 67,1
Lucro Líquido
10,8
12,8
- 15,8
Indicadores Financeiros - R$ milhões
Ativo Total
249,7
220,1
+ 13,4
Caixa/Equivalentes de Caixa/Aplicações Financeiras
72,3
34,8
+ 107,8
Patrimônio Líquido
93,5
87,7
+ 6,6
Endividamento Líquido
38,4
39,6
- 2,9
Indicadores Operacionais
Número de Consumidores Cativos (mil)
111,4
109,5
+ 1,7
Vendas de energia a consumidores cativos - (GWh) (1)
290,4
300,2
- 3,3
Vendas de energia a consumidores cativos + livres - (GWh) (1)
320,7
328,3
- 2,3
Indicador Relativo
EBITDA Ajustado/Receita Líquida (%) (2)
17,6
19,7
- 2,1 p.p.
(1)
Os dados são passíveis de recontabilizações de energia realizadas pela CCEE. | (2) EBITDA Ajustado: EBITDA
mais acréscimos moratórios de contas de energia.
3. DESEMPENHO OPERACIONAL
3.1. Mercado de energia
Em 2020, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na área de concessão
da Companhia, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD), totalizaram 320,7 GWh, redução de
2,3% em relação a 2019.
A composição do mercado nos últimos trimestre e exercício foi a seguinte:
Trimestre
Exercício
Descrição
Valores em GWh
4T20 4T19 Var. % 2020 2019 Var. %
Residencial
44,5
41,5 + 7,2 172,1 165,5 + 3,9
Industrial
13,1
11,8 + 11,2
45,6
47,7
- 4,3
Cativo Industrial
6,4
6,4
- 1,2
22,1
26,3 - 15,9
Livre Industrial
6,8
5,4 + 26,1
23,6
21,4 + 9,8
Comercial
16,9
17,7
- 4,4
60,4
69,5 - 13,1
Cativo Comercial
16,2
17,1
- 5,5
58,0
67,2 - 13,7
Livre Comercial
0,8
0,6 + 29,3
2,4
2,3 + 4,4
Rural
1,3
1,3
- 2,7
5,2
5,5
- 4,9
Cativo Rural
1,3
1,3
- 2,7
5,2
5,5
- 4,9
Livre Rural
0,0
0,0
0,0
0,0
Outros
9,4
9,9
- 4,8
37,4
40,0
- 6,6
Cativo Outros
8,4
8,8
- 5,2
33,0
35,7
- 7,4
Livre Outros
1,1
1,1
- 2,2
4,4
4,4
- 0,3
1
Vendas de energia no mercado cativo
76,7
75,2 + 2,0 290,4 300,2
- 3,3
2 Energia associada aos consumidores livres (TUSD)
8,6
7,1 + 22,0
30,3
28,1 + 7,8
3 Mercado cativo + TUSD (1+2)
85,3
82,2 + 3,7 320,7 328,3
- 2,3
4 Fornecimento não faturado
-0,1
0,8
-0,4
0,3
5 Mercado cativo + TUSD + fornecimento não faturado (3+4)
85,2
83,0 + 2,6 320,4 328,6
- 2,5
Nota: Os dados são passíveis de recontabilizações de energia realizadas pela CCEE.
O gráfico, a seguir, apresenta a evolução do mercado de energia elétrica, cativo e livre, em GWh da Companhia, nos
últimos cinco anos:

4. DESEMPENHO FINANCEIRO
4.1. Receita Operacional
Em 2020, a Companhia apresentou receita operacional bruta, sem a receita de construção que é atribuída margem
zero, de R$ 282,7 milhões contra R$ 280,8 milhões registrados em 2019, crescimento de 0,7% (R$ 1,9 milhão). A
receita operacional líquida, também deduzida da receita de construção, apresentou aumento de 3,2% (R$ 5,1 milhões)
no período, para R$ 167,8 milhões.
A seguir, as receitas operacionais por classe de consumo:
Trimestre
Exercício
Descrição
4T20
4T19
Var. %
2020
2019
Var. %
(+) Receita de energia elétrica (mercado cativo)
68,6
66,8
+ 2,6
253,4
252,3
+ 0,4
 Residencial
39,3
36,7
+ 7,2
148,3
138,4
+ 7,2
 Industrial
5,8
5,8
+ 1,6
20,1
22,2
- 9,5
 Comercial
16,1
16,8
- 4,2
56,9
62,9
- 9,6
 Rural
1,1
1,1
+ 2,4
4,3
4,2
+ 3,7
 Outras classes
6,2
6,5
- 4,5
23,8
24,7
- 3,4
(+) Fornecimento não faturado líquido
0,9
0,5
+ 71,0
0,6
1,7
- 62,9
(+) Disponibilidade do sistema elétrico
5,0
4,3
+ 18,5
18,0
15,9
+ 13,8
(+) Receitas de construção
5,3
1,9 + 173,0
16,1
8,4
+ 90,9
(+) Constituição e amortização - CVA
0,0
(4,4)
0,1
0,7
- 83,4
(+) Subvenções vinculadas aos serviços concedidos
1,6
1,3
+ 26,6
6,8
6,0
+ 13,4
(+) Ativo financeiro indenizável da concessão
0,1
0,1
0,2
0,1 + 100,0
(+) Outras receitas
1,0
1,0
- 8,0
3,5
4,1
- 13,0
(=) Receita bruta
82,5
71,6
+ 15,1
298,8
289,3
+ 3,3
(-) Impostos sobre vendas
26,4
24,1
+ 9,2
96,0
93,3
+ 2,9
(-) Deduções Bandeiras Tarifárias
0,9
0,7
+ 38,0
(0,5)
2,8
(-) Encargos setoriais
4,9
4,1
+ 18,5
19,5
22,1
- 11,9
(=) Receita líquida
50,3
42,6
+ 18,1
183,9
171,0
+ 7,5
(-) Receitas de construção
5,3
1,9 + 173,0
16,1
8,4
+ 90,9
(=) Receita líquida, sem receitas de construção
45,0
40,8
+ 10,4
167,8
162,7
+ 3,2
Foram determinantes para esse desempenho:
i) Aumento de 2,6% (R$ 1,8 milhão) nas receitas no mercado cativo no 4T20 em relação ao 4T19 (acréscimo de 0,4%
ou R$ 1,1 milhão em 2020 sobre 2019);
ii) Aumento de 18,5% (R$ 0,8 milhão) na receita bruta de disponibilidade do sistema elétrico (TUSD) em relação ao
4T19 (aumento de 13,8% ou R$ 2,2 milhões em 2020 sobre 2019); e
iii) Crescimento de 71,0% (R$ 0,4 milhão) no fornecimento não faturado líquido no 4T20 em relação ao 4T19 (redução
de 62,9% ou R$ 1,1 milhão em 2020 sobre 2019).
4.2. Despesas operacionais
As despesas operacionais, excluindo os custos de construção, totalizaram R$ 145,9 milhões em 2020 e R$ 39,2 milhões no 4T20, aumentos de 4,2% (R$ 5,9 milhões) e 7,6% (R$ 2,8 milhões) respectivamente, quando comparado com
os mesmos períodos de 2019. As despesas com PMSO (Pessoal, Material, Serviços e Outros) registraram redução
de 12,3% (R$ 0,9 milhão), totalizando R$ 6,5 milhões no 4T20. No acumulado essas despesas totalizaram R$ 21,8
milhões, decréscimo de 9,7% (R$ 2,3 milhões) ante os R$ 24,1 milhões registrados no 2019.
A composição das despesas operacionais pode ser assim demonstrada:
Composição das despesas operacionais
Trimestre
Exercício
Valores em R$ milhões
4T20 4T19 Var. % 2020 2019 Var. %
1 Custos e Despesas não controláveis
29,5 27,0
+ 9,3 112,5 107,1
+ 5,1
1.1 Energia comprada
20,6 19,3
+ 6,4 78,0 76,6
+ 1,8
1.2 Transporte de potência elétrica
8,9
7,6
+ 16,6 34,5 30,4
+ 13,3
2 Custos e Despesas controláveis
6,9
7,5
- 8,7 23,8 24,5
- 3,1
2.1 PMSO
6,5
7,4
- 12,3 21,8 24,1
- 9,7
2.1.1 Pessoal
3,1
3,4
- 9,9
9,3 10,4
- 11,1
2.1.2 Fundo de pensão
0,1
0,0
+ 51,4
0,2
0,2
- 2,8
2.1.3 Material
0,5
0,5
- 7,9
1,7
1,7
+ 2,7
2.1.4 Serviços de terceiros
2,8
3,2
- 15,1
9,3 10,1
- 7,7
2.1.5 Outras
0,2
0,2
- 27,1
1,3
1,7
- 25,6
 Multas e compensações
0,0
0,0
- 66,7
0,0
0,0
- 40,0
 Contingências (liquidação de ações cíveis)
0,1
0,0 + 161,8
0,2
0,2
+ 8,2
 Outros
0,1
0,2
- 58,1
1,1
1,5
- 29,6
2.2 Provisões/Reversões
0,4
0,1 + 249,0
2,0
0,5 + 345,4
2.2.1 Contingências
(0,2)
0,1
- (0,3) (0,2)
+ 69,0
2.2.2 Devedores duvidosos
0,6
0,1 + 1.007,8
2,3
0,6 + 269,8
3 Demais receitas/despesas
2,9
2,0
+ 47,1
9,6
8,4
+ 14,8
3.1 Depreciação e amortização
2,4
2,1
+ 12,7
8,7
8,4
+ 3,8
3.2 Outras receitas/despesas
0,5 (0,2)
0,9
0,0 + 4.204,5
Total Custos e Despesas Operacionais (1+2+3, s/ construção) 39,2 36,4
+ 7,6 145,9 140,0
+ 4,2
Custo de construção (*)
5,3
1,9 + 173,0 16,1
8,4
+ 90,9
Total Custos e Despesas Operacionais (1+2+3, c/ construção) 44,5 38,4
+ 16,0 162,0 148,4
+ 9,1
(*) Os custos de construção estão representados pelo mesmo montante em receita de construção. Tais valores são
de reconhecimento obrigatório pela ICPC 01 - Contratos de Concessão e correspondem aos custos de construção
de obras de ativos da concessão de distribuição de energia elétrica, sendo o custo de construção igual à receita de
construção.
4.3. Lucro líquido e geração de caixa
A Companhia encerrou o ano com 111.365 unidades consumidoras cativas, número 1,7% superior ao registrado no A evolução do lucro líquido e da geração de caixa da Companhia é a seguinte:
fim do ano anterior e com 12 consumidores livres.
Composição da Geração de Caixa
Trimestre
Exercício
3.2. Perdas de energia elétrica (“perdas”)
4T20 4T19 Var. % Var. R$ 2020 2019 Var. % Var. R$
A Companhia repete os bons resultados e consolidam a trajetória abaixo dos seus limites regulatórios. Veja a seguir Valores em R$ milhões
as perdas totais de energia elétrica, em GWh e em percentual.
(=) Lucro Líquido
2,4 2,7
- 12,4
(0,3) 10,8 12,8
- 15,8
(2,0)
Últimos 12 meses (-) Contribuição social e imposto de renda
(1,3) (1,3)
- 1,8
0,0 (5,0) (6,2)
- 18,8
1,2
Perdas Técnicas (%)
Perdas Não-Técnicas (%)
Perdas Totais (%)
ANEEL
(-) Resultado financeiro
(2,2) (0,3) + 663,9
(1,9) (6,1) (3,6)
+ 67,1
(2,4)
dez/19
set/20
dez/20
dez/19
set/20
dez/20
dez/19
set/20
dez/20
(-) Depreciação e amortização
(2,4) (2,1)
+ 12,7
(0,3) (8,7) (8,4)
+ 3,8
(0,3)
4,77
5,09
5,10
-0,86
-0,96
-1,02
3,90
4,13
4,07
5,84
(=) Geração de caixa (EBITDA)
8,2 6,4
+ 28,1
1,8 30,6 31,0
- 1,4
(0,4)
(+) Receita de acréscimos moratórios
0,1 0,7
- 79,9
(0,6) 1,8 2,7
- 34,6
(1,0)
Perdas Técnicas
Perdas Não-Técnicas
Perdas Totais
(=) Geração ajustada de caixa (EBITDA Ajustado) 8,3 7,1
+ 17,0
1,2 32,4 33,7
- 4,1
(1,4)
dez/19
set/20
dez/20
dez/19
set/20
dez/20
dez/19
set/20
dez/20
Var.(%)(1)
Margem do EBITDA Ajustado (%)
16,6 16,7 - 0,1 p.p.
17,6 19,7 - 2,1 p.p.
18,2
19,0
19,1
-3,3
-3,6
-3,8
14,9
15,4
15,3
- 0,6
(1) Variação dezembro de 2020/setembro de 2020.
5. ESTRUTURA DE CAPITAL
Nota: Os dados são passíveis de recontabilizações de energia realizadas pela Câmara de Comercialização de Energia
5.1. Caixa e Endividamento
Elétrica (CCEE).
A posição consolidada de caixa, equivalentes de caixa, aplicações financeiras e créditos setoriais totalizou R$ 74,3
O gráfico, a seguir, apresenta as perdas totais de energia elétrica, em GWh e em percentual da Companhia nos últi- milhões em dezembro, frente aos R$ 59,0 milhões registrados em setembro de 2020. Ressalte-se que os referidos
mos cinco anos:
saldos incluem os créditos referentes à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e Conta de Compensação dos

Valores da Parcela A (CVA), que apresentaram juntas saldos positivos de R$ 2,0 milhões em dezembro, contra R$
1,9 milhão em setembro de 2020.
Em 31 de dezembro de 2020, a dívida líquida, deduzida dos créditos setoriais, foi de R$ 38,4 milhões, contra R$ 43,7
milhões em setembro de 2020. Consequentemente, a relação dívida líquida por EBITDA Ajustado passou de 1,4 vezes em setembro para 1,2 vezes em dezembro de 2020.
A seguir, as dívidas de curto e longo prazo da Companhia nos últimos três períodos:
Descrição
31/12/2020 30/09/2020 31/12/2019
Valores em R$ milhões
Circulante
50,6
33,7
26,3
Empréstimos e financiamentos
48,5
32,4
25,6
Debêntures
0,5
0,1
Encargos de dívidas
1,5
1,1
0,1
Benefícios pós emprego
0,1
0,1
0,1
Instrumentos financeiros derivativos líquidos
0,5
Não Circulante
62,2
69,0
57,0
Empréstimos e financiamentos
10,3
27,0
67,8
3.3. Gestão da Inadimplência
Debêntures
51,1
41,2
3.3.1. Taxa de Inadimplência
A taxa de inadimplência dos consumidores, medida pela relação percentual entre a soma da provisão para perdas
Benefícios pós emprego
0,8
0,8
0,7
esperadas de créditos de liquidação duvidosa (“PPECLD”) e o fornecimento faturado da Companhia no período de 12
Instrumentos financeiros derivativos líquidos
(11,5)
meses, é apresentada a seguir:
Total das dívidas
112,8
102,7
83,3
Indicador de PPECLD (% últimos 12 meses)
(-) Disponibilidades financeiras
72,3
57,2
34,8
PPECLD
Em 12 meses (%)
Total das dívidas líquidas
40,5
45,5
48,5
(% do Fornecimento faturado)
(-) Créditos CDE
0,9
0,7
0,9
dez/20
dez/19
Variação
Dez /20
Variação
(-) Créditos CVA
1,1
1,2
7,9
em p.p.
(sem PPECLD Covid)
em p.p.
Total das dívidas líquidas deduzidas de créditos setoriais
38,4
43,7
39,6
ENF
0,85
0,23
0,62
0,67
0,44
Indicador relativo
3.3.2. Taxa de Arrecadação
(1)
1,2
1,4
1,2
A taxa de arrecadação da Companhia, representada pela arrecadação dos últimos 12 meses sobre ao faturamento Dívida líquida / EBITDA Ajustado 12 meses
(1)
bruto do mesmo período, é apresentada a seguir:
EBITDA Ajustado = EBITDA + Receitas de acréscimos moratórios.
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5.2. Cronograma de amortização das dívidas
O cronograma de amortização dos empréstimos, financiamentos, encargos de dívidas e debêntures consolidados, em
31 de dezembro de 2021, vis-à-vis o caixa, está representado pelo gráfico abaixo:

6. INVESTIMENTOS
Com a prioridade de investir em obras que melhorem a qualidade dos serviços prestados, assim como promover a
regularização, construção de redes e ligação de novos clientes, a Companhia investiu R$ 17,6 milhões em 2020, ante
R$ 10,7 milhões do ano anterior. No quarto trimestre do ano, o valor chegou a R$ 5,4 milhões.
A composição dos investimentos foi a seguinte:
Descrição
Valores em R$ milhões

Trimestre
4T20

Ativo Elétrico
Obrigações Especiais
Ativo não Elétrico

4T19

Exercício
Var. %

3,9

2,1

(0,1)
1,6

2020

2019

Var. %

+ 85,7

14,8

9,7

+ 52,6

(0,3)

- 66,7

0,3

(0,1)

-

0,5

+ 220,0

2,5

1,1

+ 127,3

Total dos Investimentos
5,4
2,3
+ 134,8
17,6
10,7
+ 64,5
(*) As “Obrigações Especiais” são recursos aportados pela União, Estados, Municípios e Consumidores para a concessão e não compõe a Base de Remuneração Regulatória da distribuidora.
Entre as realizações no ano, destacaram-se:
 Reconfiguração da LDAT Julius Arp - Tadeu Aor de 69 kV: reconstrução de parte da LDAT, com desvio no trecho
sobre residências, e recapacitação de circuito duplo para circuito simples;
 Melhorias no alimentador Julius Arp-Mury, Julius Arp-Amparo e Centenário-Lumiar 2 visando garantir a qualidade
do Serviço e a segurança;
 Obras englobando a substituição de cabo 4 sem alma preservando a segurança das comunidade e colaboradores;
 Substituição de chaves seccionadoras nas Subestações de Julius Arp e Tadeu Aor devido a vida útil ultrapassada;
 Inclusão de medidas para reduzir perdas comerciais e conter inadimplência;
 Projeto em fase de estudo e desenvolvimento das iniciativas - Unificação das concessões Energisa Minas Gerais
e Nova Friburgo.
7. DIVIDENDOS
Com base nos resultados alcançados pela Companhia em 2020, o Conselho de Administração irá propor à Assembleia Geral a distribuição de dividendos no montante de R$ 10,2 milhões (R$ 339,8819750298 por ação), já tendo sido
pagos: (i) R$ 1,9 milhão (R$ 64,604021450 por ação ordinária), em 26 de março; (ii) R$ 0,04 milhão, equivalentes a
R$ 1,5486452384 por ação ordinária, em 13 de novembro.
Foi aprovado pela Diretoria, na reunião realizada em 11 de março de 2021, o pagamento de dividendo complementar,
no montante de R$ 8,2 milhões, equivalente a R$ 273,7293053526 por ação ordinária, que serão pagos a partir do
dia 12 de março de 2021.
8. GESTÃO DE PESSOAS
A gestão do capital humano é uma das alavancas para a perenidade dos negócios. A Energisa Nova Friburgo busca
atrair, reter e capacitar profissionais que compartilhem de seus valores e contribuam para o alcance de seus objetivos
e da qualidade dos serviços. A Empresa encerrou 2020 com 116 colaboradores próprios e 43 contratados de terceiros,
não considerando os empregados das empresas prestadoras de serviços ligadas à construção.
A atuação é pautada por um modelo de Gestão por Competências, desdobrado em ações de desenvolvimento de
colaboradores em todos os níveis, das equipes de campo aos líderes e futuros líderes. No ano, foram investidos R$
54,7 mil em treinamento e educação, com a média de 74 horas por empregado de cargos operacionais, 73 em cargos
gerenciais e 20 horas de áreas administrativas.
No ano, com o cenário de pandemia, foi fundamental a Educativa Online, plataforma que compreende o modelo de
capacitação por meio de trilhas para incentivar a mentalidade de autodesenvolvimento por meio de educação e treina-

mento direcionados a todos os negócios do Grupo Energisa. Em 2020, no Programa de Autodesenvolvimento, foram
liberados mais de 50 novos cursos, a exemplo de desenvolvimento de sistemas, data analytics e customer experience.
Outro destaque de 2020 foi a criação de um grupo de trabalho para gerenciar a efetivação do programa de diversidade
da Companhia. O trabalho constou de benchmarking com empresas de referência e construção do cenário de diversidade, como apoio ao posicionamento em relação ao tema.
9. SAÚDE E SEGURANÇA
Segurança é um valor inegociável para a Energisa Nova Friburgo, que endereça iniciativas para a prevenção de
acidentes, melhoria de indicadores e de uma cultura baseada no comportamento seguro. Em 2020, não foram registrados acidentes com empregados próprios ou contratados de terceiros.
A principal iniciativa envolve o projeto Operar Seguro, que tem foco em reconhecer riscos e identificar barreiras
comportamentais, bem como oportunidades de melhorias operacionais que garantam maior segurança. Também são
realizados workshops com lideranças e palestras com colaboradores e um Comitê Executivo de Saúde e Segurança
garante que diretores e líderes abordem questões estratégicas de saúde e segurança. Todos os colaboradores e contratados de terceiros devem seguir as Regras de Ouro, um conjunto de procedimentos a observar em qualquer tarefa.
Em 2020, foi realizado um curso com informações sobre segurança ao conduzir os veículos e a nova telemetria do
Grupo, quais as responsabilidades do condutor, detalhes sobre os equipamentos instalados e na frota. Realizados na
plataforma de em sino a distância, os cursos contemplaram dados sobre o aplicativo disponível para monitoramento
e melhorias no comportamento ao volante, entre outros temas. Está em desenvolvimento um projeto de realidade
virtual, cujo objetivo é que eletricistas adquiram conhecimento inicial de forma a mitigar o risco atrelado ao trabalho.
E para saúde e qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores, há o Programa Viva Energia, com os pilares de
Saúde Ocupacional, Saúde Assistencial e Qualidade de Vida. O primeiro inclui ginástica laboral, campanhas para a
promoção da saúde e prevenção de doenças, assim como monitoramento de exames periódicos. Em Saúde Assistencial são concedidos benefícios a portadores de doenças crônicas e de câncer. E o pilar Qualidade de Vida promove
atividades que contribuem para saúde e bem-estar, como musculação e natação, por meio de parceria com academias em todo o território nacional. Em 2020, com o cenário de pandemia, foi dada atenção especial ao aspecto de
saúde mental dos colaboradores.
10. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
A sustentabilidade está incorporada à estratégia da Energisa Nova Friburgo pela consciência de seu potencial de
impacto sobre a sociedade e o meio ambiente, com o apoio de um modelo de negócio que visa a geração de valor
para todos os seus públicos de relacionamento. Esse direcionamento permite à Companhia captar as oportunidades
do setor e contribuir com o desenvolvimento sustentável.
Como reforço à sua estratégia, em 2020 o Grupo Energisa passou a integrar a Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa
da Nações Unidas (ONU) que fornece diretrizes para iniciativas que contribuam para impulsionar a sustentabilidade e
a cidadania. Como empresa signatária, tem como compromisso contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que integram a Agenda 2030.
Também em 2020, o Grupo passou a fazer da Plataforma de Ação pelo Clima, da Rede Brasil do Pacto Global, norteado pelo ODS 7 (energia limpa e acessível) e pelo ODS 13 ação contra a mudança global do clima), por meio do
atividades e projetos direcionados para a mitigação e adaptação a esse desafio.
10.1. Eficiência energética
A empresa investiu R$ 330 mil em 2020 em projetos de eficiência energética, que beneficiaram 300 unidades consumidoras e permitiram economizar 17 MWh/ano. O Programa de Eficiência Energética (PEE) é apoiado pelo projeto
Nossa Energia, um conjunto de iniciativas para o combate ao desperdício de energia em comunidades de baixa
renda, órgãos públicos e hospitais. Incluem substituição de lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas
ou LED e doação de equipamentos eficientes (como refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado), adequação das
instalações elétricas.
10.2. Projetos socioculturais
Diante dos impactos da pandemia e atenta às demandas da sociedade, o Grupo Energisa criou o Energia do Bem,
uma iniciativa de mobilização nacional contou com doação de alimentos e material de limpeza e higiene pessoal para
instituições beneficentes. Houve doação de máscaras do tipo N95 a hospitais, assim como de recursos para viabilizar
a aquisição de ventiladores pulmonares.
No ano, a Energisa Nova Friburgo patrocinou projeto de construção da Escola de Sustentabilidade da EcoModas no
município. O local irá promover aulas sobre sustentabilidade por meio de oficinas de reciclagem, moda sustentável e
outros. No lado externo será implantado um viveiro florestal para cultivar árvores nativas da Mata Atlântica.
Os projetos socioculturais são executados com o apoio da Fundação Ormeo Junqueira Botelho, que atua na análise
técnica e cultural dos projetos patrocinados e é responsável pela gestão de espaços culturais mantidos em Minas
Gerais, no Rio de Janeiro, na Paraíba e no Mato Grosso do Sul. Em 2020, em razão do distanciamento social devido
à Covid-19, esses espaços foram fechados para o público a partir do mês de março.
A programação do ano foi toda virtual, com três projetos realizados online: A Escrita da Luz, um concurso de fotografias para estimular pré-adolescentes a enviar fotos captadas por celulares; Galeria Virtual da Usina Cultural Nova
Friburgo, com duas mostras coletiva de artistas; e vídeos documentais Pessoas criativas, ideias inspiradoras, que
registrou projetos de leopoldinenses sobre folclore, literatura, cinema, música, quadrinhos, teatro e preservação patrimonial.
10.3. Iniciativas ambientais
A atuação da Energisa Nova Friburgo é orientada por uma Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança, que
compreende diretrizes de responsabilidade no convívio com o meio ambiente e uso eficiente de recursos naturais. Os
impactos são mitigados por meio de programas e práticas que compõem o Sistema de Gestão de Meio Ambiente, Aspectos Sociais, Saúde e Segurança (SGMASS), uma ferramenta compatível com as normas ISO 14001 e ISO 45001
e que fornece os subsídios para o adequado monitoramento dos aspectos socioambientais e de saúde e segurança.
A Companhia conta com uma área de Meio Ambiente responsável pelos processos de gestão e de licenciamento dos
empreendimentos. Em 2020, foi contratada uma plataforma digital para monitorar e atualizar mensalmente a legislação ambiental (federal, estadual e municipal), além da execução de serviços de assessoria para gerenciamento de
requisitos legais.
Alinhada com iniciativas de redução de emissões atmosféricas e descarbonização da economia, a Energisa Nova
Friburgo inaugurou no ano seu primeiro posto de abastecimento de veículos elétricos.
Para proteger a biodiversidade, são utilizados cabos isolados nas redes em que a arborização pode ser mais afetada
pelo contato com a baixa-tensão energizada. De forma a evitar podas indesejáveis e preservar o equilíbrio ecológico,
cabos protegidos são instalados redes de média-tensão que têm proximidades com arborização. Nos casos em que
há necessidade de corte de vegetação, há ações de reposição florestal para recompor a vegetação, em linha com a
legislação ambiental vigente, como forma de compensar a supressão executada durante as obras.
Em 2020, a Companhia lançou um cabo-piloto para posterior envio de cabos a linhas de alta tensão, com uso de
drone, o que possibilitou realizar o serviço de um dia em poucos minutos e evitar o desmatamento de 450 metros de
vegetação nativa. Anteriormente, o lançamento dos cabos era feito por terra, em mata fechada, sendo necessária a
utilização de motosserras para o corte de árvores e arbustos.
11. SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUDITOR INDEPENDENTE
A remuneração total dos auditores independentes Ernst & Young Auditores Independentes pelos serviços prestados
de revisão contábil das demonstrações financeiras para a Companhia em 2020 foi de R$ 15 mil.
A política de contratação adotada pela Companhia atende aos princípios que preservam a independência do auditor,
de acordo com as normas vigentes, que determinam, principalmente, que o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais para seu cliente ou promover os seus interesses.
A Administração.

BALANÇO SOCIAL ANUAL - 2020 (Em milhares de reais)
1 - Base de Cálculo

2020

Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)

2019
183.872

171.052

15.801

18.986

7.875

8.732

% sobre
FPB
18,18%
22,43%
0,77%
8,17%
2,76%
0,16%
0,00%
0,52%
0,38%
8,06%
4,10%
65,53%

% sobre
RL
0,78%
0,96%
0,03%
0,35%
0,12%
0,01%
0,00%
0,02%
0,02%
0,35%
0,18%
2,82%

Valor

% sobre
RO
0,18%
1,46%
0,00%
0,03%
0,00%
0,91%
2,58%
79,67%
82,25%

% sobre
RL
0,02%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,08%
0,23%
6,85%
7,08%

Valor

% sobre
RO

% sobre
RL

Valor

8.271

52,34%

4,50%

-

0,00%

Total dos investimentos em meio ambiente

8.271

52,34%

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais”
para minimizar resíduos, o consumo em geral
na produção/ operação e aumentar a eficácia
na utilização de recursos naturais, a empresa

( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%
( ) cumpre de 51 a 75%
(X) cumpre de 76 a 100%

( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%
( ) cumpre de 51 a 75%
(X) cumpre de 76 a 100%

5 - Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres

2020

2019

2 - Indicadores Sociais Internos
Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e saúde no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores sociais internos
3 - Indicadores Sociais Externos
Educação
Cultura
Saúde e saneamento
Esporte
Combate à fome e segurança alimentar
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociais externos
4 - Indicadores Ambientais
Investimentos relacionados com a produção/
operação da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos
externos

Valor
1.432
1.766
61
643
218
12
41
30
635
323
5.161
Valor
29
231
5
143
408
12.588
12.996
Valor

% sobre
FPB
16,30%
21,79%
0,61%
6,79%
2,76%
0,22%
0,00%
0,71%
0,49%
14,37%
3,71%
67,75%

% sobre
RL
0,83%
1,11%
0,03%
0,35%
0,14%
0,01%
0,00%
0,04%
0,03%
0,73%
0,19%
3,46%

% sobre
RO
0,50%
1,12%
0,00%
0,05%
0,00%
0,54%
2,21%
469,35%
471,56%

% sobre
RL
0,06%
0,12%
0,00%
0,01%
0,00%
0,06%
0,25%
51,99%
52,24%

% sobre
RO

% sobre
RL

5.682

29,93%

3,31%

0,00%

-

0,00%

0,00%

4,50%

5.682

29,93%

3,31%

116
6
43
2
24
19
50,00%

1.423
1.903
53
593
241
19
62
43
1.255
324
5.916

95
213
9
102
419
89.111
89.530

121
2
9
2
29
18
50,00%

5 - Indicadores do Corpo Funcional
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de portadores(as) de deficiência ou
necessidades especiais

2020

6 - Informações relevantes quanto ao
exercício da cidadania empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração
na empresa

2020

2019
21
0,00%

21
0,00%

3

3
2019

58,36

58,36

0

1

( ) direção
( ) direção e gerências
( ) todos(as) empregados(as)
(x) direção e gerências
Os padrões de segurança e salubridade no
( ) todos(as) empregados(as)
ambiente de trabalho foram definidos por:
( ) todos(as) + Cipa
Quanto à liberdade sindical, ao direito de
( ) não se envolverá
negociação coletiva e à representação interna
( ) seguirá as normas da OIT
dos(as) trabalhadores(as), a empresa:
( ) incentivará e seguirá a OIT
( ) direção
A previdência privada contempla:
( ) direção e gerências
( ) todos(as) empregados(as)
( ) direção
A participação dos lucros ou resultados
( ) direção e gerências
contempla:
( ) todos(as) empregados(as)
Na seleção dos fornecedores, os mesmos
( ) não são considerados
padrões éticos e de responsabilidade social e
( ) são sugeridos
ambiental adotados pela empresa:
( ) são exigidos
( ) não se envolve
Quanto à participação de empregados(as) em
( ) apóia
programas de trabalho voluntário, a empresa:
( ) organiza e incentiva
Número total de reclamações e críticas de
na empre- no Procon na justiça
consumidores(as):
sa 29.109
48
55
na
empreno
Procon
% de reclamações e críticas atendidas ou
na Justiça
sa 99,54
100%
solucionadas:
26%
%

( ) direção
( ) direção e gerências
( )todos(as) empregados(as)
(x) direção e gerências
( ) todos(as) empregados(as)
( ) todos(as) + Cipa
( ) não se envolverá
(x) seguirá as normas da OIT
( ) incentivará e seguirá a OIT
( ) direção
( ) direção e gerências
( x) todos(as) empregados(as)
( ) direção
( ) direção e gerências
( ) todos(as) empregados(as)
( ) não são considerados
( ) são sugeridos
( ) são exigidos
( ) não se envolve
( ) apóia
( ) organiza e incentiva
na empre- no Procon na justiça
sa 27.654
35
45

Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos
pela empresa foram definidos por:

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):
Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
7 - Outras Informações

Em 2020:

139.033

na empre- no Procon na Justiça
sa 100 %
100%
30%
Em 2019:

143.528

80% governo
6% colaboradores(as)
7% acionistas
7% terceiros 0% retido

79% governo
6% colaboradores(as)
9% acionistas
6% terceiros 0% retido

2020

2019

-

-

7) Investimentos sociais
7.1 - Programa Luz para Todos
7.1.1 - Investimento da União
7.1.2 - Investimento do Estado

-

-

7.1.3 - Investimento do Município

-

-

7.1.4 - Investimento da Concessionária

-

-

330

628

7.3 - Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento

109

494

Total dos investimentos sociais (7.1 a 7.3)

439

1.122

Total - Programa Luz para Todos (7.1.1 a 7.1.4)
7.2 - Programa de eficiência Energética
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ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados
Consumidores e concessionárias
Estoques
Tributos a recuperar
Ativos financeiros setoriais
Outros créditos
Total do circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Consumidores e concessionárias
Tributos a recuperar
Depósitos e cauções vinculados
Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos
Ativo financeiro indenizável da concessão
Ativos financeiros setoriais

5.1
5.2
6
7
9
10

6
7
23
31
13
9

Ativo Contratual - Infraestrutura em construção
Investimentos
Imobilizado
Intangivel
Total do não circulante
Total do ativo

14
15
16

2020

2019

8.021
64.283
35.834
708
8.439
2.491
4.687
124.463

12.975
21.792
31.900
709
8.738
7.425
4.857
88.396

2.002
1.122
2.311
6.714
549
12.698
(645)
79
3.430
109.670
125.232
249.695

1.644
4.524
2.131
11.454
3.927
1.627
25.307
(91)
79
2.701
103.707
131.703
220.099

Passivo
Circulante
Fornecedores
Encargos de dívida
Empréstimos e financiamentos
Debentures
Impostos e contribuições sociais
Dividendos
Encargos setoriais
Obrigações estimadas
Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco
Passivos financeiros setoriais
Benefícios pós-emprego
Arrendamentos Operacionais
Outras contas a pagar
Total do circulante
Não circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debentures
Impostos e contribuições sociais
Impostos e contribuições sociais diferidos
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais
Encargos setoriais
Passivos financeiros setoriais
Benefícios pós-emprego
Arrendamentos Operacionais
Outras contas a pagar
Total do não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Dividendos adicionais propostos
Outros resultados abrangentes
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

Nota

2020

2019

17
18
18
19
21
24.4
22

21.347
1.546
48.496
454
3.773
567
1.138
869
1.739
91
280
4.568
84.868

15.364
74
25.585
2.487
1.289
1.406
729
506
521
112
240
5.337
53.650

726
10.283
51.096
1.678
2.977
276
1.860
175
800
579
876
71.326

677
67.755
1.276
4.733
551
1.230
584
714
393
821
78.734

31
9
32
20

17
18
19
21
12
23
22
9
32
20

24.1
24.2
24.3
24.4
24.5

63.343 63.343
11.440 11.312
9.968
9.429
7.677
2.589
1.073
1.042
93.501 87.715
249.695 220.099

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)
Nota
25
26
26

Receita operacional líquida
Custo do serviço de energia elétrica
Custo de operação e dos serviços prestados a terceiros
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas
Outras despesas
Resultado antes das receitas e despesas financeiras e impostos
Receita Financeira
Despesa Financeira
Receitas (despesas) financeiras líquidas
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido
Lucro líquido do exercício
Lucro básico e diluído por ação ordinária - R$

26
27
27
28
28
12
12
29

2020
183.872
(112.467)
(38.264)
33.141
(10.314)
1.159
(2.106)
21.880
3.071
(9.150)
(6.079)
15.801
(9.830)
4.804
10.775
359,17

2019
171.052
(107.050)
(28.264)
35.738
(13.093)
465
(487)
22.623
4.968
(8.605)
(3.637)
18.986
(4.223)
(1.968)
12.795
426,50

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Nota

Geração do valor adicionado:
Receitas
Receitas de vendas de energia elétrica e serviços
Outras receitas
Receitas relativas a construção de ativos próprios
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa
(-) Insumos adquiridos de terceiros
Custo da energia vendida
Materiais e serviços de terceiros
Outros custos operacionais

25
27
25 e 28
26

Valor adicionado bruto
Amortização e depreciação
Valor adicionado líquido
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Valor adicionado a distribuir
Distribuição do valor adicionado:
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Obrigações Intrassetoriais
Remuneração de capital de terceiros
Juros
Aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Dividendos
Dividendos adicionais propostos
Reserva legal
Retenção de Lucros

26
28

24.4
24.4
24.3

2020

2019

283.187
1.159
16.209
(2.311)

278.360
465
8.461
(625)

123.715
11.255
18.777
153.747
144.497
8.685
135.812

117.692
11.922
10.359
139.973
146.688
8.370
138.318

3.221
139.033

5.210
143.528

5.292
2.400
419

6.190
2.533
428

21.329
70.065
250
19.472

22.918
67.845
251
22.097

9.247
(216)

8.629
(158)

2.559
7.677
539
139.033

9.566
2.589
640
143.528

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Lucro líquido do exercício
Itens que não serão reclassificados para a demonstração do resultado
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício, líquido de impostos

Nota

2020
10.775

2019
12.795

24.5

31
10.806

298
13.093

2020

2019

10.775
5.026
13.959
(161)
8.685
2.311
(90)
(743)
743
(9.699)
947
128

12.795
6.191
5.332
(149)
8.370
625
22
(122)
122
(1.261)
(128)
44

(6.596)
1
6.686
(141)
961
6.964
(1.260)

(2.676)
(102)
1.255
(136)
973
(870)

5.269
1.842
(6.877)
140
(1.082)
(199)
91
37.680

1.112
387
(3.956)
162
(1.041)
(193)
336
27.092

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Nota
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
29
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
12
Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - liquidas
Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão
13
Amortização e depreciação
26
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa
26
Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais
23
Marcação a mercado das dívidas
Marcação a mercado de derivativos
Instrumentos financeiros derivativos
Perda (Ganho) na alienação de bens do intangível
27
Pagamento baseado em ações
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante
(Aumento) de consumidores e concessionárias
Diminuição (aumento) de estoques
Diminuição de tributos a recuperar
(Aumento) de depósitos e cauções vinculados
Diminuição de ativo financeiro setorial
9
Recebimentos Despachos ANEEL - CONTA COVID
(Aumento) de outros créditos
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante
Aumento de fornecedores
Aumento de impostos e contribuições sociais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Aumento de obrigações estimadas
(Diminuição) de passivo financeiro setorial
9
Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos
Aumento de outras contas a pagar
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Atividades de investimentos
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados
Aplicações no imobilizado, intangível e ativo contratual - Infra-estrutura em construção
Alienação de bens do imobilizado e intangível
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos
Atividades de financiamento
Novos empréstimos e financiamentos
18 e 19
Pagamentos de empréstimos - principal
18 e 19
Pagamentos de empréstimos - juros
18 e 19
Recebimento (pagamento) pela liquidação de instrumentos financeiros derivativos
Pagamentos de dividendos
Pagamento arrendamento mercantil
20
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento
Variação líquida do caixa
Caixa mais equivalentes de caixa iniciais
5
Caixa mais equivalentes de caixa finais
5
Variação líquida do caixa

(41.462)
766
(16.557) (10.911)
431
629
(57.588) (9.516)
94.079 15.000
(87.647) (13.762)
(2.240) (5.116)
16.919
(737)
(5.870) (11.464)
(287)
(299)
14.954 (16.378)
(4.954)
1.198
12.975 11.777
8.021 12.975
(4.954)
1.198

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

Saldos em 01 de janeiro de 2019
Pagamento dividendos adicionais
Pagamento de Dividendos
Programa de remuneração variável (ILP)
Lucro líquido do exercício
Proposta de destinação do lucro líquido:
Reserva legal
Dividendos
Dividendos adicionais propostos
Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos
Ganho e perda atuarial - benefícios a empregados
Tributos sobre ganho e perda atuarial - benefícios a empregados
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Pagamento dividendos adicionais
Programa de remuneração variável (ILP)
Lucro líquido do exercício
Proposta de destinação do lucro líquido:
Reserva legal
Dividendos
Dividendos adicionais propostos
Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos
Ganho e perda atuarial - benefícios a empregados
Tributos sobre ganho e perda atuarial - benefícios a empregados
Saldos em 31 dezembro de 2020

Nota

Capital
social
63.343
-

Reservas de capital
Remuneração
Reserva
Outras
de imobilizado
especial reservas
em curso
de ágio de capital
179
11.065
24
44
-

Reserva de
Lucros
Retenção de
lucros
Legal
2.177
6.612
-

Dividendos
adicionais
propostos
1.898
(1.898)
-

Lucros
acumulados
12.795

Outros
resultados
abrangentes
744
-

Recursos destinados
e futuro aumento
de capital
-

24.3
24.4
24.4

-

-

-

-

-

640
-

2.589

(640)
(9.566)
(2.589)

-

-

24.5
24.5

63.343
-

179
-

11.065
-

68
128
-

2.177
-

7.252
-

2.589
(2.589)
-

10.775

452
(154)
1.042
-

-

24.3
24.4
24.4

-

-

-

-

-

539
-

7.677

(539)
(2.559)
(7.677)

-

-

Total
86.042
(1.898)
44
12.795
(9.566)
452
(154)
87.715
(2.589)
128
10.775
(2.559)
-

24.5
24.5

63.343

179

11.065

196

2.177

7.791

7.677

-

47
(16)
1.073

-

47
(16)
93.501

24.2

24.2

-

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado ao contrário)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A, (“Companhia” ou “ENF”) - empresa integrante do Grupo
Energisa - é uma concessionária distribuidora de energia elétrica, que atua no município de Nova Friburgo no Estado
do Rio de Janeiro, atendendo a 111.377 consumidores. A Companhia possui sede na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. 1.1 Contrato de concessão de distribuição de energia elétrica: A Companhia teve seu
contrato de concessão vencido em 07 de julho de 2015 para o qual foi assinado em 09 de dezembro de 2015 o quinto
termo aditivo ao contrato de concessão com vencimento em 07 de julho de 2045. O aditivo foi formalizado de acordo
com o Despacho do Ministro de Estado de Minas e Energia de 09 de dezembro de 2015, na Lei nº 12.783 de 11 de
janeiro de 2013, no Decreto nº 7.805 de 14 e setembro de 2012 e no Decreto nº 8.461 de 02 de junho de 2015. O novo
aditivo exigiu da Companhia atendimento aos seguintes critérios: I - Eficiência com relação à qualidade do serviço
prestado; II - Eficiência com relação à gestão econômico-financeira; III - Racionalidade operacional e econômica; e IV
- Modicidade tarifária. O contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica contém cláusulas
específicas que garantem o direito à indenização do valor residual dos bens vinculados ao serviço no final da concessão. Para efeito da reversão, consideram-se bens vinculados aqueles efetivamente utilizados na prestação do serviço.
As obrigações da concessionária, previstas no contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia
elétrica são: I - Operar e manter as instalações de modo a assegurar a continuidade e a eficiência do Serviço Regulado, a segurança das pessoas e a conservação dos bens e instalações e fornecer energia elétrica a consumidores localizados em sua área de concessão, nos níveis de qualidade e continuidade estabelecidos em legislação específica;
II - Realizar as obras necessárias à prestação dos serviços concedidos, reposição de bens, e operar a infraestrutura
de forma a assegurar a regularidade, continuidade, eficiência, segurança e modicidade das tarifas, em conformidade
com as normas técnicas e legais específicas; III - Organizar e manter controle patrimonial dos bens e instalações
vinculados à concessão e zelar por sua integridade providenciando que aqueles que, por razões de ordem técnica,
sejam essenciais à garantia e confiabilidade do sistema elétrico, estejam sempre adequadamente garantidos por seguro sendo vedado à concessionária alienar ou conceder em garantia tais bens sem a prévia e expressa autorização
do agente regulador; IV - Atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária e regulatória,
inclusive prestando contas aos consumidores; V - implementar medidas que objetivem o combate ao desperdício de
energia, por meio de programas de redução de consumo de energia e inovações; VI - submeter à prévia aprovação da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) alterações nas posições acionárias que impliquem em mudanças de
controle. Na hipótese de transferência de ações representativas do controle acionário, o novo controlador deverá assinar termo de anuência e submissão às cláusulas do contrato de concessão e às normas legais e regulamentares da
concessão; e VII - manter o acervo documental auditável, em conformidade com as normas vigentes. A concessão

poderá ser extinta pelo término do contrato, encampação do serviço, caducidade, rescisão, irregularidades ou falência
da concessionária, podendo ser prorrogada, mediante requerimento da concessionária e a critério exclusivo do Poder
Concedente - Ministério de Minas e Energia - MME. As informações referentes aos reajustes, revisões tarifárias e
outros assuntos regulatórios, ativos e passivos financeiros setoriais, ativo financeiro indenizável da concessão, ativos
vinculados a concessão contratual - infraestrutura em construção e a receita de construção, estão apresentadas nas
notas explicativas nº 8, 9, 13,14, 16.1 e 25, respectivamente. 1.2 Efeitos da COVID-19: Em 11 de março de 2020, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de COVID-19 como uma pandemia, dado os vários casos de
contágio ao redor do mundo. A grande capacidade de disseminação do vírus fez com que as autoridades de diversos
países adotassem o distanciamento físico como medida de contenção do vírus, medida essa também adotada no
Brasil. Houve impacto significativo na economia global, tendo em vista a interrupção ou desaceleração da cadeia de
suprimentos e o aumento significativo da incerteza econômica, considerando o aumento na volatilidade dos preços
dos ativos, das taxas de câmbio e a queda das taxas de juros de longo prazo. As principais economias do mundo e os
principais blocos econômicos vêm adotando pacotes de estímulos econômicos expressivos para superar os efeitos
econômicos produzidos pela pandemia. No Brasil, os Poderes Executivo e Legislativo da União publicaram diversos
atos normativos para prevenir e conter a pandemia, assim como mitigar os respectivos impactos na economia, com
destaque para o Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20 de março de 2020, que declara o estado de calamidade
pública. Os governos estaduais e municipais também publicaram diversos atos normativos buscando restringir a livre
circulação de pessoas e as atividades comerciais e de serviços, além de viabilizar investimentos emergenciais na área
da saúde. Em 25 de março de 2020, a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 878/2020 em resposta às medidas
de isolamento social e restrição à mobilidade, e autorizou a flexibilização de algumas obrigações do contrato de concessão que foram prorrogadas até 31 de dezembro de 2020, tendo restringido a suspensão do fornecimento de energia para clientes residenciais baixa renda e de unidades consumidoras que utilizam equipamentos especiais. As medidas de isolamento, combinado com as restrições a suspensão de fornecimento em razão de inadimplência a
determinados grupos de consumidores, inicialmente provocaram queda no consumo e na arrecadação da Companhia,
entretanto tem sido observado recuperação das atividades econômicas que tem contribuído na melhoria dos dois fatores. a) Impactos observados no exercício findo em 31 de dezembro de 2020: A pandemia da COVID-19 no
Brasil produziu impactos sentidos pelos diversos agentes sociais e econômicos. Na Companhia os maiores impactos
foram aqueles relacionados ao fornecimento de energia devido a retração do mercado consumidor e ao incremento da
inadimplência, agravada pelo impedimento do corte no fornecimento de energia elétrica. Esses efeitos impactaram
diretamente o fluxo de arrecadação, com reflexo na provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa (PPECLD). Por outro lado, a CONTA COVID tem neutralizado, em parte, os efeitos dos eventos no fluxo de caixa
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da Companhia e contribuído para atenuar as tarifas dos consumidores, enquanto durar a pandemia. A Companhia
realizou os cálculos de perdas esperadas com a inadimplência, baseado em suas melhoras estimativas, tendo apurado no o montante de R$494, reconhecidos a partir de março de 2020 no resultado do exercício. A implementação das
ações para aumentar a eficiência na cobrança das contas de energia em atraso, destacando-se o aumento do volume
de envio de SMS, telecobrança, negativações, e-mails e realizando campanhas de conscientização relacionadas à
importância da manutenção dos pagamentos e, divulgação de planos de parcelamentos dos débitos aos clientes e
facilitando o acesso às negociações por meio digital, tem produzidos efeitos positivos no incremento da arrecadação,
que contribuíram na redução das provisões de perdas esperadas. A Companhia segue acompanhando os efeitos da
retração econômica, bem como das ações governamentais de proteção ao consumidor para refletir de forma tempestiva a realização de seu contas a receber, o qual foi ajustado para considerar as perdas esperadas em 31 de dezembro
de 2020. b) Equilíbrio econômico-financeiro da concessão: A ANEEL, por meio da Medida Provisória nº 950/2020
regulamentada pelo Decreto nº 10.350/2020 e com base nos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica, reconheceu que os impactos causados pela pandemia COVID são factíveis de avaliação do equilíbrio contratual.
Com a publicação da Resolução Normativa nº 885, divulgada no diário oficial em 23 de junho de 2020 foi estabelecido
o processo de discussão pública acerca do equilíbrio dos contratos, instaurado a partir de agosto de 2020. A Companhia não reconheceu ativo financeiro setorial de RTE, referente ao equilíbrio contratual, em suas demonstrações financeiras. c) Medidas operacionais e financeiras adotadas para enfrentamento e acompanhamento da pandemia:
Atenta aos efeitos causados pela pandemia na economia global e, notadamente na economia do Brasil, a Companhia
adotou medidas preventivas necessárias para minimizar tais efeitos em seus negócios, dentre as quais destacam-se:
Pessoas: • Criação de um Comitê de Crise para avaliar de forma contínua os possíveis impactos e a eficácia das
medidas adotadas pela Companhia além de monitorar todas as determinações das autoridades competentes; • Disponibilização de um canal de atendimento de saúde telefônico (telemedicina) 24 horas por dia a todos os colaboradores
e distribuição de máscaras para os colaboradores que atuam diretamente em contato com o público; • Criação de um
canal de comunicação “Saúde em Foco” com dicas e orientações sobre os cuidados contra a COVID19 para colaboradores e familiares; • Afastamento domiciliar monitorado em casos de colaboradores que apresentem os sintomas da
COVID-19, testagem ampla para todos os casos suspeitos por sintomas ou contato com pessoas testados positivo; •
Regime de teletrabalho para colaboradores cuja função possibilite esta modalidade de trabalho e capacitação da liderança e dos colaboradores para desenvolver habilidades para o trabalho remoto. Ações de engajamento e saúde
mental para líderes e colaboradores durante a pandemia; • Para os profissionais onde a modalidade do teletrabalho
não foi possível, foram adotados sistema de revezamento de colaboradores com turnos alternados para evitar desta
forma exposição a aglomerações; • Suspensão das viagens internacionais e nacionais, exceção em casos de extrema
necessidade; • Reforço na higienização dos ambientes de trabalho, sinalização dos espaços para garantir o respeito
ao distanciamento social. Estabelecimento de monitoramento de temperatura nas entradas das sedes e bases operacionais. Implantação de site responsivo para monitorar casos suspeitos, através de questionário de sintomas; • Redução da jornada de trabalho em 25% e suspensão temporária do contrato de trabalho para parte dos colaboradores
como medida de prevenção ao emprego seguindo as orientações da Medida Provisória 936/2020, aplicada durante o
período de abril a agosto de 2020. Em 06 de julho, a MP 936 foi transformada na Lei nº 14.020, publicada no DOU em
07 de julho de 2020, que autoriza a redução de jornada e de salários e a suspensão dos contratos enquanto durar o
estado de calamidade pública decretado até 31 de dezembro de 2020. O Decreto nº 10.470 de 24 de agosto de 2020,
prorrogou mais uma vez os prazos para celebrar acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário,
bem como de suspensão temporária de contrato de trabalho e para efetuar o pagamento dos benefícios emergenciais
da Lei 14.020/2020. Sociedade: O Grupo Energisa criou o movimento Energia do Bem, iniciativa de mobilização nacional que inclui diferentes ações na área de concessão onde a Companhia atua. As principais ações são: • Doação
de máscaras para hospitais e protetores faciais; • Apoio para a capacitação profissional com abertura de 100 mil vagas
em cursos de educação a distância, em parceria com o CNI e Senai, voltados a competências da indústria 4.0; • Como
parte dos esforços de recuperação da economia após a pandemia, a Energisa selecionou uma série de cursos profissionalizantes em ação coordenada com parceiros, como a CNI/Sesi/Senai e IEL, a UNESCO, o Instituto Efort; • Realização de vento beneficente, para financiamento de artistas locais; • Disponibilidade de carros de som e ações em
rádios locais como forma de comunicação mais efetiva quanto a ações de prevenção a pandemia em 223 cidades com
baixo IDH; • Doação de R$90 para a Unesco com o objetivo de viabilizar o combate a fome distribuindo cestas básicas
para famílias em situação de vulnerabilidade social; e Financeiras: • Revisão do Plano de Investimentos para o ano
de 2020 onde, de forma prudente, diante dos cenários de incertezas, a Companhia optou por postergar investimentos,
com a redução na ordem de R$1.900, ressaltando que foram preservados os investimentos essenciais para a continuidade das operações. As obras em andamento não sofreram impactos relevantes; • Redução das despesas gerenciáveis entre 7% a 12% do volume registrado em 2019; • Contratação de novos empréstimos com liquidação de outros
que possuíam vencimentos ao longo do exercício de 2020; • Revisado o planejamento estratégico, a Companhia
sensibilizou suas premissas quanto ao valor recuperável dos ativos em função dos novos cenários da pandemia, todavia, não foram identificados impactos relevantes nas demonstrações financeiras; • Medidas de Assistência Governamental: (i) postergação do recolhimento do PIS e Cofins e da contribuição previdenciária patronal das competências
março, abril e maio para os meses de agosto, outubro e novembro de 2020 no montante de R$3.641, recolhidos; (ii)
postergação do recolhimento do FGTS das competências de março, abril e maio para pagamento em 6 parcelas iniciando em julho de 2020 no valor total de R$95, recolhidos; (iii) postergação da compensação ao consumidor pela
violação dos limites de DEC e FEC, dos meses de março a junho no montante de R$89, compensados entre os meses
de agosto a outubro de 2020; e (iv) determinação do desconto de 100% do consumo de energia elétrica até 220 KWh/
mês no período de 01 de abril a 30 de junho de 2020 e prorrogada até 31 de julho de 2020 em que a Companhia será
ressarcida integralmente pelos recursos originários da conta CDE; e • Adesão a CONTACOVID: a Companhia aderiu
CONTA COVID implementada através da Resolução Aneel nº 885, de 23 de junho de 2020 que dispôs critérios e
procedimentos para a gestão dos recursos, estabelecendo limites de captação por distribuidora, fundamentados na
perda de arrecadação e mercado de cada agente de distribuição. O principal objetivo da instituição da CONTA COVID,
decorrente da pandemia, foi postergar para até 5 anos os aumentos nas contas de energia que seriam cobrados em
até 1 ano, e também, garantir a liquidez das concessionárias de distribuição que estão impactadas principalmente pela
queda de demanda e inadimplência, blindando os demais agentes do setor elétrico. Até 31 de dezembro de 2020 foi
recebido o montante de R$6.964 de recursos da CONTA COVID. A Companhia segue comprometido com a segurança de seus colaboradores, clientes, parceiros, acionistas e das comunidades das regiões onde atua, bem como é
orientada pela transparência e pelas boas práticas de governança corporativa.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas 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, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e, quando aplicáveis, as regulamentações do órgão regulador, a Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL. Adicionalmente, a Administração considerou as orientações emanadas da Orientação
OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na elaboração das suas demonstrações financeiras de forma que
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, estão divulgadas e correspondem ao que é
utilizado na gestão da Companhia. A Companhia avaliou suas operações à luz do cenário de pandemia da COVID-19
ocorrido no exercício de 2020, conforme detalhado na nota explicativa 1.2, e concluiu que não há impactos significativos em suas atividades, portanto, a Administração continua a adotar a base contábil de continuidade operacional
na elaboração de suas demonstrações financeiras. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela
Diretoria em 11 de março de 2021. 2.2. Moeda funcional e base de mensuração: As demonstrações financeiras
são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. As transações em moeda estrangeira foram
convertidas para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data em que as transações foram realizadas. Os saldos
de ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são reavaliados para a moeda funcional da Companhia e de
suas controladas pela taxa de câmbio na data base dos balanços. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da
atualização desses ativos e passivos são reconhecidos como receitas e despesas financeiras no resultado. As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos quando requeridos nas normas, conforme detalhado na nota explicativa
nº 31. 2.3. Julgamentos, estimativas e premissas: A elaboração das demonstrações financeiras, 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, requer que a Administração faça uso de julgamentos, estimativas
e premissas que afetam os valores reportados de ativos e passivos, receitas e despesas. Os resultados de determinadas transações, quando de sua efetiva realização em exercícios subsequentes, podem diferir dessas estimativas.
As revisões das estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que são revisadas e nos exercícios futuros
afetados. As principais estimativas e julgamentos relacionados às demonstrações financeiras referem-se ao registro
dos efeitos decorrentes de: I. Nota explicativa nº 6 - Consumidores e concessionárias (fornecimento de energia elétrica
não faturada) e Provisão perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa; II. Nota explicativa nº 9 - Ativos e passivos financeiros setoriais; III. Nota explicativa nº 12 - Créditos tributários; IV. Nota explicativa nº 13 - Ativo financeiro
indenizável da concessão; V. Nota explicativa nº 15 - Imobilizado; VI. Nota explicativa nº 16 - Intangível; VII. Nota
explicativa nº 23 - Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórias; VIII. Nota explicativa nº 26 - Custo
de energia elétrica comprada para revenda; IX. Nota explicativa nº 31 - Instrumentos financeiros e gerenciamento de
riscos; e X. Nota explicativa nº 32 - Benefícios pós emprego.
3. ADOÇÃO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
As principais políticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas
demonstrações financeiras. 3.1. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis detalhadas abaixo têm sido
aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. a. Caixa e
equivalentes de caixa - os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa
de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação
financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco
de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando
tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação; b. Instrumentos
financeiros e operações de hedge: Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração - são classificados
no reconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados ao custo amortizado ao seu valor justo por meio de
outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado acrescido dos custos de transação, no caso de
um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos financeiros no
reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo
de negócios para a gestão destes ativos financeiros. Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo
custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa
que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação
é executada a nível de cada instrumento. As aquisições ou alienação de ativos financeiros que exigem a entrega de
ativos dentro de um prazo estabelecido por regulamento ou convenção no mercado são reconhecidas na data da
negociação, ou seja, a data em que a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Um ativo financeiro
não é mais reconhecido quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia
transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no
qual, essencialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Mensuração
subsequente - para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em ativos financeiros ao
custo amortizado (instrumentos de dívida); ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
com reclassificação de ganhos e perdas acumulados (instrumentos de dívida); ativos financeiros designados ao valor
justo por meio de outros resultados abrangentes, sem reclassificação de ganhos e perdas acumulados no momento
de seu desreconhecimento (instrumentos patrimoniais); e ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. A
Companhia mensura os ativos financeiros ao custo amortizado se o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de
negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais, e os termos
contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado
são subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao
valor recuperável. Quanto aos instrumentos de dívida a Companhia avalia ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes se o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais, e se os termos contratuais do ativo financeiro derem origem,
em determinadas datas especificas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e
juros sobre o valor do principal em aberto. Para os instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, a receita de juros, a reavaliação cambial e as perdas ou reversões de redução ao valor recuperável são
reconhecidas na demonstração do resultado e calculadas da mesma maneira que para os ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As alterações restantes no valor justo são reconhecidas em outros resultados abrangentes. No momento do desreconhecimento, a mudança acumulada do valor justo reconhecida em outros resultados
abrangentes é reclassificada para resultado. Segue abaixo resumo da classificação e mensuração - CPC 48/IFRS 9:

Ativos financeiros a custo
amortizado
Ativos financeiros
mensurados a VJR

Classificação e Mensuração - CPC 48/IFRS 9
Estes ativos são mensurados ao custo amortizado utilizando o método dos juros efetivo.
O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e
perdas cambiais e impairment são reconhecidas no resultado. Qualquer ganho ou perda
no desreconhecimento é registrado no resultado.
Esses ativos são mensurados ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os rendimentos de juros calculados utilizando o método dos juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos
resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No reconhecimento
Instrumentos de dívida ao no
inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para
VJORA
negociação, poderá optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no
valor justo do investimento em ORA. Esta escolha é feita para cada investimento. No
desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.
Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como gaInstrumentos patrimoniais nho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma recuperação de
ao VJORA
parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e
nunca são reclassificados para o resultado.

Avaliação do modelo de negócio: A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que
um ativo financeiro é mantido em carteira porque reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem (i) as políticas e objetivos estipulados
para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas que inclui a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de
juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira
é avaliado e reportado à Administração da Sociedade; (iii) os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios
(e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv)
como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos
geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos
financeiros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são
consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos
financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente
pagamentos de principal e de juros: Para fins de avaliação dos fluxos de caixa contratuais, o principal é definido
como o valor custo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os juros são definidos como uma contraprestação
pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado
período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos
administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos contratuais do instrumento
para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação
sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa
contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, é considerado os eventos contingentes que modifiquem o valor ou a época dos fluxos de caixa; os termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e os termos que limitam o acesso da Companhia
a fluxos de caixa de ativos específicos, baseados na performance de um ativo. Redução ao valor recuperável de
ativos financeiros: Divulgações adicionais referentes à redução ao valor recuperável de ativos financeiros são também fornecidas nas seguintes notas explicativas: • Divulgações para premissas significativas - Nota explicativa nº 2.3;
• Consumidores e concessionárias - Nota explicativa nº 6; e • Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco - Nota
explicativa nº 31. A Companhia reconhece uma provisão para perdas de crédito esperadas para todos os instrumentos
de dívida não detidos pelo valor justo por meio do resultado. As perdas de crédito esperadas baseiam-se na diferença
entre os fluxos de caixa contratuais devidos de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa se espera receber,
descontados a uma taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa original da transação. Os fluxos de caixa esperados
incluirão fluxos de caixa da venda de garantias detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos contratuais. As perdas de crédito esperadas são reconhecidas em duas etapas. Para as exposições de crédito
para as quais não houve aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, as perdas de crédito esperadas são provisionadas para perdas de crédito resultantes de eventos de inadimplência possíveis nos próximos 12 meses (perda de crédito esperada de 12 meses). Para as exposições de crédito para as quais houve um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, é necessária uma provisão para perdas de
crédito esperadas durante a vida remanescente da exposição, independentemente do momento da inadimplência.
Para contas a receber de clientes e ativos de contrato, a Companhia aplica uma abordagem simplificada no cálculo
das perdas de crédito esperadas. Portanto, a Companhia não acompanha as alterações no risco de crédito, mas reconhece uma provisão para perdas com base em perdas de crédito esperadas vitalícias em cada data-base. A Companhia estabelece uma matriz de provisões que se baseia em sua experiência histórica de perdas de crédito, como
métrica para a mensuração das perdas esperadas condições futuras relevantes de inadimplência também são analisadas pela Companhia para cálculo final das perdas esperadas. Passivos financeiros: São mensurados ao custo
amortizado utilizando o método de juros efetivos. Em 31 de dezembro de 2020, compreendem empréstimos, financiamentos e debêntures, arrendamentos operacionais, saldos a pagar a fornecedores e outras contas a pagar. Reconhecimento inicial e mensuração - os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos
financeiros ao valor justo por meio do resultado, passivos financeiros ao custo amortizado ou como derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado. Todos os passivos financeiros são
mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que não seja ao valor
justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Mensuração subsequente - a mensuração de passivos financeiros é como segue: Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado - passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
resultado. Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem incorridos para fins de
recompra no curto prazo. Esta categoria também inclui instrumentos financeiros derivativos contratados pelo Grupo
que não são designados como instrumentos de hedge nas relações de hedge definidas pelo CPC 48. Derivativos
embutidos separados também são classificados como mantidos para negociação a menos que sejam designados
como instrumentos de hedge eficazes. Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado. Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
resultado são designados na data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. A
Companhia não designou nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros ao
custo amortizado - após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a
juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos
e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem como pelo processo de amortização
da taxa de juros efetiva. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da
taxa de juros efetiva é incluída como despesa financeira na demonstração do resultado. Essa categoria geralmente se
aplica a empréstimos e financiamentos concedidos e contraídos, sujeitos a juros. Desreconhecimento: Um passivo
financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo
mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um
novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado
no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Instrumentos financeiros derivativos: As operações com instrumentos financeiros derivativos, contratadas pela Companhia, resumem-se em “Swap”, que visa exclusivamente à proteção contra riscos cambiais associados a posições no balanço
patrimonial, aquisição de bens para o ativo intangível e ativo imobilizado, além dos fluxos de caixa dos aportes de
capital nas controladas projetados em moedas estrangeiras. São mensurados ao seu valor justo, com as variações
registradas contra o resultado do exercício, exceto quando designados em uma contabilidade de “hedge” de fluxo de
caixa, cujas variações no valor justo são reconhecidas em “outros resultados abrangente” no patrimônio líquido. O
valor justo dos instrumentos financeiros derivativos é calculado por empresa especializada e independente na gestão
de risco de caixa e dívida, de modo que é procedido monitoramento diário sobre o comportamento dos principais indicadores macroeconômicos e seus impactos nos resultados, em especial nas operações de derivativos. Instrumentos
financeiros derivativos e contabilidade de hedge: A Companhia designa certos instrumentos de “hedge” relacionados a risco com variação cambial e taxa de juros dos empréstimos como “hedge” de valor justo. No início da relação
de “hedge”, a Companhia documenta a relação entre o instrumento de “hedge” e o item objeto de “hedge” de acordo
com os objetivos da gestão de riscos e estratégia financeira. Adicionalmente, no início do “hedge” e de maneira continuada, a Companhia documenta se o instrumento de “hedge” usado é altamente efetivo na compensação das mudanças de valor justo ou fluxo de caixa do item objeto de “hedge”, atribuível ao risco sujeito a “hedge”. A nota explicativa
nº 31, traz mais detalhes sobre o valor justo dos instrumentos derivativos utilizados para fins de “hedge”. A documentação inclui a identificação do instrumento de hedge, do item protegido, da natureza do risco que está sendo protegido
e de como a entidade avalia se a relação de proteção atende os requisitos de efetividade de hedge (incluindo sua
análise das fontes de inefetividade de hedge e como determinar o índice de hedge). Um relacionamento de hedge se
qualifica para contabilidade de hedge se atender todos os seguintes requisitos de efetividade: • Existe relação econômica entre o item protegido e o instrumento de hedge; • O efeito de risco de crédito não influencia as alterações no
valor que resultam desta relação econômica; e • O índice de hedge da relação de proteção é o mesmo que aquele
resultante da quantidade do item protegido que a entidade efetivamente protege e a quantidade do instrumento de
hedge que a entidade efetivamente utiliza para proteger esta quantidade de item protegido. Os hedges que atendem
a todos os critérios de qualificação para contabilidade de hedge são registrados conforme descrito abaixo: Hedges de
valor justo: a mudança no valor justo de um instrumento de hedge é reconhecida na demonstração do resultado como
outras despesas. A mudança no valor justo do item objeto de hedge atribuível ao risco coberto é registrada como
parte do valor contábil do item protegido e é também reconhecida na demonstração do resultado como outras despesas. Para hedges de valor justo relacionados a itens mensurados ao custo amortizado, qualquer ajuste ao valor contábil é amortizado por meio do resultado durante o prazo remanescente do hedge, utilizando o método da taxa de juros
efetiva. A amortização da taxa de juros efetiva pode ser iniciada assim que exista um ajuste e, no mais tardar, quando
o item protegido deixar de ser ajustado por alterações no seu valor justo atribuíveis ao risco coberto. Se o item objeto
de hedge for desreconhecido, o valor justo não amortizado é reconhecido imediatamente no resultado. Quando um
compromisso firme não reconhecido é designado como um item protegido, a mudança acumulada subsequente no
valor justo do compromisso firme atribuível ao risco protegido é reconhecida como um ativo ou passivo com reconhecimento do ganho ou perda correspondente no resultado; c. Consumidores e concessionárias - inclui o fornecimento de energia elétrica faturada e não faturada, esta última apurada por estimativa e reconhecida pelo regime de competência, até o encerramento das demonstrações financeiras. A provisão para perdas esperadas com créditos de
liquidação duvidosa é constituída com base na perda esperada, utilizando uma abordagem simplificada de reconhecimento, em taxas de perdas históricas, probabilidade futura de inadimplência e na melhor expectativa da administração; d. Estoques - estão valorizados ao custo médio da aquisição e não excedem os seus custos de aquisição ou
seus valores de realização; e. Ativos e passivos financeiros setoriais - referem-se aos ativos e passivos decorrentes das diferenças temporárias entre os custos homologados da Parcela A e outros componentes financeiros, que são
incluídos nas tarifas no início do período tarifário e aqueles que são efetivamente incorridos ao longo do período de
vigência da tarifa. Essa diferença constitui um direito a receber da Companhia sempre que os custos homologados e
incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação quando os custos homologados são superiores aos custos incorridos. Esses valores são efetivamente liquidados por ocasião dos próximos períodos tarifários ou, em caso de extinção da concessão com a existência de saldos apurados que não tenham sidos recuperados, serão incluídos na base de indenização já prevista quando da extinção por qualquer motivo da concessão;
f. Ativo financeiro indenizável da concessão - corresponde ao contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica firmado entre o Poder concedente e a Companhia, no qual estabelecem e determinam para
o segmento de distribuição de energia elétrica que a parcela estimada do capital investido na infraestrutura do serviço
público que não será totalmente amortizada até o final da concessão, será um direito incondicional de receber dinheiro ou outro ativo financeiro do poder Concedente, a título de indenização pela reversão da infraestrutura. Os contratos
de concessão das distribuidoras de energia elétrica que indica que ao final da concessão os ativos vinculados a infraestrutura serão revertidos ao Poder Concedente mediante o pagamento de indenização, que o preço praticado é regulado através de mecanismo de tarifas de acordo com as fórmulas paramétricas de parcela A e B e das revisões
tarifárias periódicas para cobrir os custos, amortizar investimentos e a remuneração do capital investido. Dispondo a
parcela estimada dos investimentos realizados e não amortizados ou depreciados até o final da concessão classificada como um ativo financeiro por ser um direito incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do
poder concedente. As características do contrato de concessão fornecem a Administração base para entendimento de
que as condições para aplicação da Interpretação Técnica ICPC 01 (IFRIC 12) - Contratos de Concessão para as
Distribuidoras, está atendido de forma a refletir o negócio de distribuição de energia elétrica. Os ativos financeiros
relacionados ao contrato da concessão são classificados e mensurados a valor justo por meio de resultado, onde, para
o segmento de distribuição, foram valorizados com base na BRR - Base de Remuneração Regulatória, conceito de
valor de reposição, que é o critério utilizado pela ANEEL para determinar a tarifa de energia das distribuidoras. Bem
como, é reconhecido a remuneração da parcela dos ativos que compõe a base de remuneração, inclusive da parcela
ainda não homologada pela ANEEL, sendo que esta última é calculada com base em estimativas, considerando, além
do IPCA, uma expectativa de glosas baseado na experiência da Administração e no histórico de glosas em homologações anteriores, o que reflete a melhor estimativa de valor justo do ativo. A Companhia contabiliza a atualização do
ativo financeiro indenizável da concessão no grupo de receitas operacionais por refletir com mais propriedade o modelo de seu negócio de distribuição de energia elétrica e melhor apresentar sua posição patrimonial e o seu desempenho, corroborado parágrafo 23 do OCPC 05 - Contrato de Concessão. Esses ativos estão detalhados na nota explicativa no 13. g. Imobilizado - itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável. 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
em condições necessárias para que sejam capazes de operar na sua plenitude; • Os custos de desmontagem e de
restauração do local onde estes ativos estão localizados; e • Custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença
entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/
despesas operacionais na demonstração do resultado do exercício. Depreciação: Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente e/ou de acordo com o prazo de concessão/autorização (nota explicativa nº 14); h. Intangível - compreendem,
principalmente, os ativos referentes ao contrato de concessão do serviço público de energia elétrica, direito de uso
CPC 06 (R2) e softwares. São mensurados pelo custo total de aquisição, menos as despesas de amortização, essas
que são baseadas no padrão de consumo dos benefícios esperados durante o prazo da concessão, e perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, quando aplicável; i. Ativo contratual - Infraestrutura em construção - o ativo
contratual é o direito à contraprestação em troca de bens ou serviços transferidos ao cliente. Conforme determinado
pelo CPC 47 - Receita de contrato com cliente, os bens vinculados à concessão em construção, registrados de acordo
com o escopo do ICPC 01 (R1) - Contratos da Concessão (“ICPC 01”), devem ser classificados como ativo contratual
em face da Companhia ter o direito de cobrar pelos serviços prestados aos consumidores dos serviços públicos ou
receber dinheiro ou outro ativo financeiro, pela reversão da infraestrutura do serviço público, apenas após a transferência dos bens em construção (ativo contratual) para intangível da concessão, onde a natureza da remuneração paga
pelo Poder Concedente ao concessionário ser determinada de acordo com os termos do contrato de concessão; j.
Arrendamentos: os contratos são avaliados, se o mesmo é ou contém um arrendamento, ou seja, se o contrato

Monitor Mercantil l Sexta-feira, 19 de março de 2021

Financeiro 19

ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação.
Neste caso, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes. No entanto, como permitido pela norma
contábil vigente, CPC 06 (R2), os pagamentos de curto prazo (contratos com vigência inferior a 12 meses) e de arrendamentos de ativos de baixo valor (máximo de USD 5.000) são reconhecidos como despesa pelo método linear ao
longo do prazo do arrendamento. - Ativos de direito de uso: os ativos de direito de uso são reconhecidos na data de
início do arrendamento a valor presente. Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer
depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos
passivos de arrendamento. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. - Passivo de arrendamento: os passivos de arrendamento são
reconhecidos na data de início do arrendamento pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados durante o contrato. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é aumentado para refletir o
acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor do passivo de
arrendamento é remensurado se houver modificação, alteração de prazo ou uma mudança de valor das parcelas; k.
Juros e encargos financeiros - são capitalizados às obras em curso com base na taxa média efetiva de captação,
limitado a taxa WACC regulatório de acordo com os procedimentos de capitalização estabelecidos no normativo contábil (CPC 20); l. Redução a valor recuperável: Ativo não financeiro: a Administração da Companhia, revisa o valor
contábil líquido de seus ativos tangíveis e intangíveis com objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias
econômicas operacionais ou tecnológicas para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma
perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a
finalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver. Quando não for possível estimar o montante recuperável
de um ativo individualmente, a Companhia calcula o montante recuperável da unidade geradora de caixa à qual pertence o ativo. Quando uma base de alocação razoável e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos
também são alocados às unidades geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo de unidades geradoras de caixa
para o qual uma base de alocação razoável e consistente possa ser identificada. Para fins de avaliação do valor recuperável dos ativos através do valor em uso, utiliza-se o menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa
identificáveis separadamente (unidades geradoras de caixa - UGC). Uma perda é reconhecida na demonstração do
resultado, pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável. Uma perda do valor recuperável anteriormente reconhecida é revertida caso tiver ocorrido uma mudança nos pressupostos utilizados para
determinar o valor recuperável do ativo ou UGCs, desde quando a última perda do valor recuperável foi reconhecida.
A reversão é limitada para que o valor contábil do ativo não exceda o seu valor recuperável, nem o valor contábil que
teria sido determinado, líquido de depreciação, se nenhuma perda do valor recuperável tivesse sido reconhecida no
ativo em exercícios anteriores. Essa reversão é reconhecida na demonstração dos resultados, caso aplicável. Os
seguintes critérios são aplicados na avaliação do valor recuperável dos seguintes ativos: • Ativos intangíveis: ativos
intangíveis com vida útil indefinida são testados em relação a perda por redução ao valor recuperável anualmente na
data do encerramento do exercício, individualmente ou em nível da unidade geradora de caixa, conforme o caso, ou
quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil. • Avaliação do valor em uso: as
principais premissas usadas na estimativa do valor em uso são: (i) Receitas - as receitas são projetadas considerando o crescimento da base de clientes, a evolução das receitas do mercado e a participação da Companhia neste
mercado; (ii) Custos e despesas operacionais - os custos e despesas variáveis são projetados de acordo com a
dinâmica da base de clientes, e os custos fixos são projetados em linha com o desempenho histórico da Companhia,
bem como com o crescimento histórico das receitas; e (iii) Investimentos de capital - os investimentos em bens de
capital são estimados considerando a infraestrutura tecnológica necessária para viabilizar a oferta da energia e dos
serviços. As premissas principais são fundamentadas com base em projeções do mercado, no desempenho histórico
da Companhia, nas premissas macroeconômicas e são documentadas e aprovadas pela Administração. Os testes de
recuperação dos ativos imobilizados e intangíveis da Companhia não resultaram na necessidade de reconhecimento
de perdas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, em face de que o valor recuperável excede
o seu valor contábil na data da avaliação; m. Empréstimos, financiamentos e debêntures - são demonstrados pelo
valor líquido dos custos de transação incorridos e são subsequentemente mensurados ao custo amortizado usando o
método da taxa de juros efetiva. Os empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira que possuem operações de
swap foram reconhecidos pelo valor justo através do resultado do exercício; n. Derivativos - os instrumentos financeiros derivativos para proteger riscos relativos a moedas estrangeiras e de taxa de juros. Os derivativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo; custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as alterações são
contabilizadas na demonstração de resultado do exercício. Suas características estão demonstradas na nota explicativa nº 31; o. Imposto de renda e contribuição social - compreendem os impostos de renda e contribuição social
corrente e diferidos. Os tributos correntes são mensurados ao valor esperado a ser pago as autoridades fiscais, utilizando as alíquotas aplicáveis, enquanto o imposto diferido é contabilizado no resultado a menos que esteja relacionado a itens registrados em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. O imposto diferido é reconhecido com
relação às diferenças temporárias entre os valores de ativo e passivo para fins contábeis e os correspondentes valores
usados para fins de tributação. O imposto de renda foi calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil. A contribuição social foi calculada à alíquota de
9%. Embora os ativos e os passivos fiscais correntes sejam reconhecidos e mensurados separadamente, a compensação no balanço patrimonial está sujeita aos critérios similares àqueles estabelecidos para os instrumentos financeiros. A entidade tem normalmente o direito legalmente executável de compensar o ativo fiscal corrente contra um
passivo fiscal corrente quando eles se relacionarem com tributos sobre o lucro lançados pela mesma autoridade tributária e a legislação tributária permitir que a entidade faça ou receba um único pagamento líquido. O imposto de renda
e a contribuição social diferidos (“tributos diferidos”) são reconhecidos sobre as diferenças temporárias na data do
balanço entre os saldos de ativos e passivos. Conforme orientações do ICPC 22 - Tributos sobre o Lucro, a Companhia avalia se é provável que uma autoridade tributária aceitará um tratamento tributário incerto. Se concluído que a
posição não será aceita, o efeito da incerteza será refletido no resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2020,
não há incerteza quanto aos tratamentos tributários sobre o lucro apurado pela Companhia; p. Provisões - uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de
um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os passivos relacionados a causas judiciais
estão provisionados por valores julgados suficientes pelos administradores e assessores jurídicos para fazer face aos
desfechos desfavoráveis; q. Ajuste a valor presente - determinados títulos a receber são ajustados ao valor presente com base em taxas de juros específicas, que refletem a natureza desses ativos no que tange a prazo, risco, moeda,
condição de recebimento, nas datas das respectivas transações; r. Dividendos - os dividendos declarados com montantes superiores aos dividendos mínimos obrigatórios, após o exercício contábil a que se refere as demonstrações
financeiras, por não se constituírem uma obrigação presente, são apresentados destacados no patrimônio líquido, não
sendo constituído o respectivo passivo até a sua efetiva aprovação; s. Receita operacional - as receitas são reconhecidas quando representar a transferência (ou promessa) de bens ou serviços a clientes de forma a refletir a consideração de qual montante espera trocar por aqueles bens ou serviços. O IFRS 15 / CPC 47 estabelece um modelo para
o reconhecimento da receita que considera cinco etapas: (i) identificação do contrato com o cliente; (ii) identificação
da obrigação de desempenho definida no contrato; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da
transação às obrigações de desempenho do contrato e (v) reconhecimento da receita se e quando a empresa cumprir
as obrigações de desempenho. Desta forma, a receita é reconhecida somente quando (ou se) a obrigação de desempenho for cumprida, ou seja, quando o “controle” dos bens ou serviços de uma determinada operação é efetivamente
transferido ao cliente. A receita operacional é composta pela receita de fornecimento de energia elétrica faturada e não
faturada, receita de construção, receitas de uso dos sistemas elétricos de distribuição (TUSD), venda de energia na
CCEE, receita de CVA e outras receitas relacionadas a serviços prestados. A receita de distribuição de energia elétrica é reconhecida no momento em que a energia é fornecida e seu reconhecimento é realizado de forma mensal com
emissão das faturas de contas de energia elétrica conforme prevê o calendário de medição. A receita não faturada é
apurada em base estimada, até a data do balanço, reconhecida pelo regime de competência, tendo por base o consumo médio diário individualizado, entre a data da última leitura e a data do encerramento do mês. A receita de construção corresponde às receitas e custos durante o período de construção da infraestrutura utilizada na prestação de
serviço de distribuição de energia elétrica. As obras são terceirizadas e, neste contexto, a Administração entende que
essa atividade gera uma margem muito reduzida não justificando gastos adicionais para mensuração e controle dos
mesmos. As receitas de uso dos sistemas elétricos de distribuição (TUSD) recebidas pela Companhia de outras concessionárias e consumidores livres que utilizam a sua rede de distribuição são contabilizadas no mês que os serviços
de rede são prestados. A receita com subvenção governamental somente é reconhecida quando houver razoável
segurança de que esses montantes serão recebidos pelas controladas. São registradas no resultado dos exercícios
nos quais as controladas reconhecem como receita os descontos concedidos relacionados à subvenção baixa renda
bem como outros descontos tarifários. As subvenções recebidas via aporte da Conta de Desenvolvimento Energético
(“CDE”) (nota explicativa nº 10) referem-se à compensação de descontos concedidos com a finalidade de oferecer
suporte financeiro imediato às distribuidoras. Os registros das operações de compra e venda de energia na CCEE
estão reconhecidos pelo regime de competência de acordo com informações divulgadas por aquela entidade ou por
estimativa da Administração. Adicionalmente, a receita de CVA e outros itens componentes é reconhecida no resultado quando os custos efetivamente incorridos forem diferentes daqueles incorporados à tarifa de distribuição de energia; s. Benefícios pós-emprego - a Companhia possui plano de contribuição definida a empregados que inclui planos
de suplementação de aposentadoria e pensões na modalidade CD, prêmio de aposentadoria e plano de saúde. A
obrigação líquida da Companhia quanto aos planos de contribuição definida a realização do cálculo é efetuada anualmente por um atuário qualificado através do método de crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um
benefício, o ativo a ser reconhecido é limitado ao total de quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e
o valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas
futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios econômicos, consideração é dada para
quaisquer exigências de custeio mínimas que se aplicam a qualquer plano. Um benefício econômico está disponível
se ele for realizável durante a vida do plano, ou na liquidação dos passivos do plano. Os ganhos e perdas atuariais
são contabilizados diretamente em outros resultados abrangentes, diretamente no patrimônio líquido, líquido de tributos; t. Demais ativos e passivos (circulante e não circulante) - os demais ativos e passivos estão demonstrados
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos/encargos
incorridos até a data do balanço; e 2. Demonstração do valor adicionado - preparada com base em informações
obtidas dos registros contábeis, de acordo com o pronunciamento técnico NBC TG 09/CPC 09 - Demonstração do
Valor Adicionado. Tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante determinado período e é apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte suplementar às
demonstrações financeiras. 3.2. Novos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC- Comitê de Pronunciamentos Contábeis e pelo IASB - International Accounting Standards Board: (i) Normas e interpretações novas
e revisadas já emitidas pelo CPC, e ainda não adotadas pela Companhia:
Aplicação obrigatória:
Exercícios anuais com
Normas
Descrição
início em ou após
IFRS 17
Contratos de seguros
1º de janeiro de 2023
Classificação de passivos como circulante ou
Alterações ao IAS 1
não circulante
1º de janeiro de 2023
(ii) Outros pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2020, os quais não tiveram
impacto nas demonstrações financeiras da Companhia:
Aplicação obrigatória:
Exercícios anuais com
Normas
Descrição
início em ou após
IAS 1 / CPC 26: Apresentação Altera a definição de “material”, estabelecendo que uma
1º de janeiro de 2020
das demonstrações contábeis e informação distorcida é material se poderia ser razoavelIAS 8 / CPC 23: Políticas contá- mente esperado que influencie as decisões tomadas pelos
beis, Mudança de estimativa e usuários primários das demonstrações financeiras.
Retificação de erro
IFRS 3/ CPC 15:
Estabelece novos requerimentos para determinar se uma
1º de janeiro de 2020
Combinação de Negócios
transação deve ser reconhecida como uma aquisição de
negócio ou como uma aquisição de ativos.
IFRS 9 / CPC 48: Instrumentos Inclusão de exceções temporárias aos requerimentos atu1º de janeiro de 2020
Financeiros; FRS 7 / CPC 40: ais da contabilidade de hedge para neutralizar os efeitos
Instrumentos Financeiros das incertezas causadas pela reforma da taxa de juros reEvidenciação e IAS 39 / CPC ferenciais (IBOR).
38: Instrumentos Financeiros Reconhecimento e Mensuração
IFRS 16 / CPC 06 (R2):
Requerimentos com o objetivo de facilitar para os arrenda1º de janeiro de 2020
Arrendamentos
tários a contabilização de eventuais concessões obtidas
nos contratos em decorrência da COVID-19, tais como
perdão, suspensão ou mesmo reduções temporárias de
pagamentos.
A Companhia também avaliou os demais pronunciamentos contábeis emitidos, alterados e substituídos, mas que
ainda não efetivos para o exercício e não identificou qualquer impacto ou alterações nas demonstrações financeiras
da Companhia.
4. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
Um segmento operacional é um componente que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter receitas
e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas com transações com outros componentes da
Companhia. Todos os resultados operacionais dos segmentos são revistos frequentemente pela Administração para
decisões sobre os recursos a serem alocados ao segmento e para avaliação de seu desempenho, e para o qual estão
disponíveis nas demonstrações financeiras. Os resultados de segmentos que são reportados à Administração incluem
itens diretamente atribuíveis ao segmento, bem como aqueles que podem ser alocados em bases razoáveis. A Companhia atua somente no segmento de distribuição de energia elétrica no município de Nova Friburgo no Estado do Rio
de Janeiro e sua demonstração de resultado do exercício reflete essa atividade.

5. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA, APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO
MERCADO ABERTO E RECURSOS VINCULADOS.
5.1. Caixa e equivalentes de caixa
A carteira de aplicações financeiras é constituída por Operações Compromissadas. A rentabilidade média ponderada
da carteira em 31 de dezembro de 2020 equivale a 101,3% do CDI (102,5% do CDI em 2019).
Descrição
2020
2019
Caixa e depósitos bancários à vista
3.996
3.691
Aplicações financeiras de liquidez imediata:
4.025
9.284
Operações compromissadas
4.025
9.284
(1)
Total de caixa e equivalentes de caixa - circulante
8.021
12.975
(1)
As aplicações financeiras apresentadas possuem liquidez diária e são resgatáveis pela taxa de contratação.
5.2. Aplicações no mercado aberto e recursos vinculados: A carteira de aplicações financeiras é formada, principalmente, por Fundos de Investimentos Exclusivos, compostos por diversos ativos visando melhor rentabilidade com
o menor nível de risco, tais como: títulos de renda fixa, títulos públicos, operações compromissadas, entre outros. A
rentabilidade média ponderada da carteira em 31 de dezembro de 2020 equivale a 77,5% do CDI (108,0% do CDI
em 2019).
2020
2019
Avaliadas ao valor justo por meio do resultado
Certificados de Depósito Bancário (CDB´s)
3
418
Fundo de Investimento (1)
2
2
Fundo de Investimentos Exclusivos (2)
64.278
20.838
Certificados de Depósito Bancário (CDB´s)
987
270
Cédula de Crédito Bancário (CCB)
81
30
Operações Compromissadas
1.330
Títulos Públicos
3.337
6.896
Fundo Multimercado
280
Fundo de Renda Fixa
16.691
2.286
Letra Financeira do Tesouro (LFT)
12.098
9.136
Letra Financeira (LF)
1.883
4
Letra Financeira (LFS)
15.434
Letra Financeira (LTN)
583
267
Nota do Tesouro Nacional (NTNB)
12.436
Nota do Tesouro Nacional (NTNF)
468
619
Fundo de investimento em direitos creditórios-FIDC (3)
534
Total de aplicações no mercado aberto e recursos vinculados - Circulante (4)
64.283
21.792
(1) Fundo de Investimento - Incluí fundos classificados como Renda Fixa e Multimercado e são remunerados a 17,2%
(50,6% em 2019) do CDI. (2) Fundo de investimentos exclusivos, inclui aplicações em CDB, CCB, Compromissadas,
Fundo Multimercado, Fundos de Renda Fixa, Títulos Públicos, LTN, LFT, LF, LFS, LTN, NTNB e NTNF são remuneradas 113,5% (105,2% em 2019) do CDI Fundo FI Energisa e 63,5% (115,7% em 2019) do CDI Fundo Zona da Mata
e 83,8% do CDI Fundo Cataguases. (3) Inclui R$5 (R$954 em 2019) referente a recursos vinculados a empréstimos,
conselho consumidor e bloqueios judiciais.
2020
2019
Depósito judicial credores
5
5
Fundo de Investimento em Direito Creditório - FIDC
534
Outros
415
Total
5
954
6. CONSUMIDORES E CONCESSIONÁRIAS
Englobam, principalmente, o fornecimento de energia elétrica faturada e não faturada, esta última apurada por estimativa reconhecida pelo regime de competência, tendo por base o consumo médio diário individualizado, entre a data da
última leitura e a data do encerramento das demonstrações financeiras.
Saldos a vencer
Saldos vencidos
Total
91 a 181 a Há mais
Até 60 Mais de Até 90
180
360 de 360 PPECLD
dias 60 dias
dias
dias
dias
dias
(4) 2020 2019
Valores correntes:
Residencial
8.107
- 4.476
642
10
(652) 12.583 10.965
Industrial
1.783
393
78
41
64
(134) 2.225 1.898
Comercial
4.897
787
125
99
98
(197) 5.809 5.199
Rural
165
130
15
17
5
(20)
312
270
Poder público
419
30
24
1
1
(1)
474
592
Iluminação pública
394
8
402
950
Serviço público
798
798
746
Fornecimento não faturado
10.258
- 10.258 9.620
Arrecadação Processo Classificação
230
230
285
Valores renegociados:
Residencial
497
958
296
69
41
362
(761) 1.462
462
Industrial
294
189
64
20
1
145
(281)
432
390
Comercial
230
532
87
15
11
120
(246)
749
367
Rural
12
25
8
1
11
(20)
37
Poder público
6
(7)
(1)
109
(3)
(23)
(26)
(33)
(-) Ajuste valor Presente (1)
Subtotal -clientes
28.081 1.681 6.279
989
211
822 (2.319) 35.744 31.820
Suprimento Energia Moeda Nacional (2)
302
302
302
Outros (3)
2
722
93
974
(1) 1.790 1.422
Total
28.083 1.681
7001 1.082
211 2.098 (2.320) 37.836 33.544
Circulante
35.834 31.900
Não Circulante
2.002 1.644
(1) Ajuste a valor presente: calculado para os contratos renegociados sem a incidência de juros e/ou para aqueles com
taxa de juros de IPCA ou IGPM. Para o desconto a valor presente foi utilizado a taxa média anual de CDI 1,90% a.a.
(4,60% a.a. em 2019). (2) Inclui R$302 (R$302 em 2019) referente a energia vendida na Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica - CCEE vinculadas a liminares de dezembro de 2002. (3) Outros - inclui serviços taxados e outros
valores a receber de consumidores. A Companhia possui o valor R$1.209 (R$902 em 2019) referente ao ICMS incidente sobre a disponibilização da rede de distribuição e transmissão aos consumidores livres, suspenso por liminares
em contrapartida tem o mesmo valor contabilizado na rubrica de ICMS em tributos e contribuições sociais no passivo
não circulante. (4) Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa (PPECLD): constituída
com base na perda esperada, utilizando uma abordagem simplificada de reconhecimento, em taxas de perdas históricas, probabilidade futura de inadimplência e na melhor expectativa da administração.
Na constituição das perdas esperadas, inclui-se variáveis de probabilidade futura de inadimplência agravadas pelo
cenário da pandemia do COVID-19 onde a suspensão do fornecimento de energia elétrica pelas concessionárias foi
proibida pelo regulador ao longo do exercício como uma medida de proteção aos consumidores dado o caráter essencial do consumo de energia elétrica. Embora a previsão aponte um aumento da inadimplência, quando comparado
com o mesmo período de 2019, a expectativa é de que esta variável possua alcance limitado de impacto nas análises
de perdas esperadas, uma vez que as concessionárias passaram a ter a possibilidade de suspensão da energia a
partir de 01 de janeiro de 2021. Outros fatores como as medidas de auxílio as concessionárias sinalizadas pelo regulador como contrapartida ao socorro dado aos consumidores, aumento da arrecadação originada pelas medidas
adotadas pela Companhia que vem demonstrar a recuperação gradual das atividades econômicas, contribuíram em
muito pelas apurações das perdas no exercício. Em resumo, além da base histórica como métrica para a mensuração das perdas esperadas, condições futuras relevantes de inadimplência também são analisadas pela Companhia
para cálculo final das perdas esperadas. Segue as variações das provisões para perdas esperadas com créditos de
liquidação duvidosa:
2020
2019
Saldo inicial - 2019 e 2018
1.228
1.104
Provisões constituídas no exercício (1)
2.311
625
Baixas de contas de energia elétrica - incobráveis
(1.074)
(501)
Saldo final- 2020 e 2019
2.465
1.228
Alocação:
Consumidores e concessionárias
2.320
1.084
Outros créditos a receber
145
144
(1)
Do total de perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa apuradas no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 de R$2.311 (R$625 em 2019) inclui R$494 , decorrente do aumento de inadimplência identificado pelo
impacto da COVID-19.
7. TRIBUTOS A RECUPERAR
2020
2019
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS
2.066
6.531
Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ
2.672
3.079
Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL
1.624
1.163
Contribuições ao PIS e a COFINS
3.192
2.483
Outros
7
6
Total
9.561
13.262
Circulante
8.439
8.738
Não circulante
1.122
4.524
Referem-se a créditos tributários de saldos negativos de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, ICMS
sobre aquisição de bens para o ativo intangível/imobilizado e/ou recolhimentos de impostos e contribuições efetuados
a maior, que serão recuperados ou compensados com apurações de tributos em exercícios posteriores, de acordo
com a forma prevista na legislação tributária vigente aplicável.
8. REAJUSTE E REVISÃO TARIFÁRIA E OUTROS ASSUNTOS REGULATÓRIOS
8.1. Reajuste tarifário: Os valores das tarifas serão reajustados em periodicidade anual e a receita da concessionária
será dividida em duas parcelas: Parcela A (composta pelos custos não gerenciáveis) e Parcela B (custos operacionais
eficientes e custos de capital). O reajuste tarifário anual tem o objetivo de repassar os custos não gerenciáveis e atualizar monetariamente os custos gerenciáveis. A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.560, de 18 de junho
de 2019, aprovou o reajuste tarifário da Companhia, em vigor a partir de 22 de junho de 2019, cujo impacto tarifário
médio percebido pelos consumidores foi de um acréscimo de 9,26%. 8.2. Revisão tarifária: A revisão tarifária periódica ocorre a cada 5 anos. Neste processo, a ANEEL procede ao recálculo das tarifas, considerando as alterações na
estrutura de custos e mercado da concessionária, estimulando a eficiência e a modicidade das tarifas. Os reajustes
e as revisões são mecanismos de atualização tarifária, ambos previstos no contrato de concessão. A Concessionária
também pode solicitar uma revisão extraordinária sempre que algum evento provoque significativo desequilíbrio econômico-financeiro da concessão. Resume-se, a seguir, a revisão tarifária em vigor:
Distribuidora
Resolução Homologatória
Efeito médio para o consumidor (%) Vigência (Início
ENF (*)
Resolução 2.628, de 17 de junho de 2020
2,39%
22 de junho de 2020
(*) A resolução 2.698, devido a pandemia do Covid-19, permitiu o diferimento da aplicação do reajuste para 30 de
junho de 2020 da Companhia, tendo, em contrapartida, o diferimento do recolhimento das quotas mensais da conta
de desenvolvimento energético - CDE em iguais montantes financeiros. Os reajustes tarifários foram aplicados a partir
do 01 de julho de 2020. 8.3. Bandeiras tarifárias: A partir de 2015, as contas de energia passaram a trazer o sistema
de Bandeiras Tarifárias. As Bandeiras Tarifárias têm como finalidade sinalizar aos consumidores as condições de
geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional -SIN, por meio da cobrança de valor adicional à Tarifa
de Energia - TE. O sistema de Bandeiras Tarifárias é representado por: Bandeira Tarifária Verde; Bandeira Tarifária
Amarela; Bandeira Tarifária Vermelha, segregada em Patamar 1 e 2; A Bandeira Tarifária Verde indica condições
favoráveis de geração de energia, não implicando acréscimo tarifário. A Bandeira Tarifária Amarela indica condições
de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$1,00 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumido no
mês. A partir de junho de 2019 o acréscimo da tarifa passou a ser de R$1,50 para cada 100 quilowatt-hora (kWh). Em
novembro de 2019 passa a ser R$ 1,34 para cada 100 quilowatt-hora (kWh). A Bandeira Tarifária Vermelha indica
condições ainda mais custosas de geração. Essa bandeira é dividida em dois patamares, quais sejam: Patamar 1:
com a aplicação de uma tarifa de R$3,00 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumido no mês. A partir de junho
de 2019 o acréscimo da tarifa passou a ser de R$4,00 para cada 100 quilowatt-hora (kWh). Em novembro de 2019
passou a ser R$ 4,16 para cada 100 quilowatt-hora (kWh). Patamar 2: com aplicação de uma tarifa de R$5,00 para
cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumido no mês. A partir de junho de 2019 o acréscimo da tarifa passou a ser de
R$6,00 para cada 100 quilowatt-hora (kWh). Em novembro de 2019 passou a ser R$ 6,24 para cada 100 quilowatt-hora (kWh). Em 21 de maio de 2019, a ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.551, com vigência a partir
de junho/2019, aprovou a alteração dos valores da Bandeiras Tarifárias Amarela e Vermelha - Patamar 1 e Patamar
2, conforme mencionado acima. Por meio da Resolução Homologatória nº 2.628, de 22 de outubro de 2019, a ANEEL
alterou os valores da Bandeiras Tarifárias Amarela e Vermelha - Patamar 1 e Patamar 2, a partir da competência novembro, conforme mencionado acima. Em função da pandemia da COVID-19, a Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), em 26 de maio de 2020 em Reunião Pública da Diretoria, divulgou medida emergencial para aliviar a conta
de energia elétrica dos consumidores e auxiliar o setor elétrico em meio ao cenário atual, decidindo manter a bandeira
verde acionada até 31 de dezembro de 2020. Contudo, em reunião extraordinária ocorrida em 30 de novembro de
2020, a ANEEL decidiu reativar o sistema de bandeiras para o mês de dezembro de 2020 em razão da queda no nível
dos reservatórios das hidrelétricas associado a retomada do consumo de energia.
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2020
2019
Janeiro
Amarela
Verde
Fevereiro
Verde
Verde
Março
Verde
Verde
Abril
Verde
Verde
Maio
Verde
Amarela
Junho
Verde
Verde
Julho
Verde
Amarela
Agosto
Verde
Vermelha Patamar 1
Setembro
Verde
Vermelha Patamar 1
Outubro
Verde
Amarela
Novembro
Verde
Vermelha Patamar 1
Dezembro
Vermelha Patamar 2
Amarela
8.4. Outros assuntos regulatórios - sobrecontratação: A Companhia é suprida pela Enel RJ e o consumo dos últimos anos ficou dentro dos limites permitidos no contrato de compra e venda de energia elétrica, afastando qualquer
impacto por exposição ou sobrecontratação.
9. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS SETORIAIS
Referem-se aos ativos e passivos decorrentes das diferenças temporárias entre os custos homologados pela Parcela
A e outros componentes financeiros, que são incluídos nas tarifas no início do período tarifário e aqueles efetivamente
incorridos ao longo do período de vigência da tarifa. Os valores são realizados quando do início da vigência de outros
períodos tarifários ou extinção de concessão com saldos apurados e não recuperados, os quais serão incluídos na base
de indenização. Os valores reconhecidos de ativos e passivos financeiros setoriais tiveram a contrapartida a receita de
venda de bens e serviços. Os aditivos contratuais emitidos pela ANEEL, veem garantir que os valores de CVA e outros itens financeiros serão incorporados no cálculo da indenização, quando da extinção da concessão. A Companhia
contabilizou as variações destes custos como ativos e passivos financeiros setoriais, conforme demonstrado a seguir:
Receita
Resultado
Valo- ValoSaldos Operacional Adesão financeiro
Saldos res em res em
Não
Ativos financeiros
em Adi- Amorti- Conta
Remu- Transem Amorti- Consti- Circu- Circu(vi)
setoriais
2019 ção zação Covid
neração ferência 2020 zação tuição lante lante
Itens da Parcela A (i)
Energia elétrica comprada para revenda
6.389 4.905 (5.508) (5.268)
21
1.243 1.782 1.241
541 1.241
541
Programa Incentivo
Fontes Alternativas de
Energia - PROINFA
91 (34)
(79)
228
1
33
240
240 240
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE 2.396 342 (2.326) (1.151)
8
1.161
430
430
- 430
Componentes financeiros
Neutralidade da Parcela
A (ii)
- 1.387 (100)
(664)
1
(531)
93
93
93
Saldo a compensar (iii)
52 143
(96)
1
(43)
57
41
16
49
8
CUSD
124 918 (607)
3
438
438
- 438
Efeitos postergação
tarifária (iv)
94
(109)
15
Total Ativo
9.052 7.755 (8.716) (6.964)
35
1.878 3.040 2.243
797 2.491
549
SalReceita
Adesão Resultado
Valo- Valodos Operacional
Conta financeiro
Saldos res em res em
Não
Passivos financeiros
em Adi- Amorti- Covid
Remu Transem Amorti- Consti- Circu- Circu(vi)
setoriais
2019
ção zação
neração ferência 2020 zação tuição lante lante
Itens da Parcela A (i)
Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE
(47)
1.161 1.114
- 1.114 1.054
60
Programa Incentivo
Fontes Alternativas de
Energia - PROINFA
241
(135)
3
33
142
142
142
Energia elétrica comprada
para revenda
- (1.242)
(1)
1.243
Componentes financeiros
Neutralidade da
Parcela A (ii)
514
195
(15)
4
(531)
167
167
167
Devoluções Tarifárias (v)
516
417
(463)
6
476
235
241
361
115
Saldo a Compensar (iii)
75
(33)
1
(43)
Efeitos postergação
tarifária (iv)
15
15
15
15
Total Passivo
1.105 (469)
(613)
13
1.878 1.914
377 1.537 1.739
175
Saldo líquido
7.947 8.224 (8.103) (6.964)
22
- 1.126 1.866 (740)
752
374
(i) Valores tarifários não gerenciáveis a compensar da Parcela A - CVA: a Portaria Interministerial dos Ministros
de Estado da Fazenda e de Minas e Energia nº 25, de 24 de janeiro de 2002, estabeleceu a Conta de Compensação
de Variação de Valores de Itens da “Parcela A” - CVA, com o propósito de registrar as variações de custos, negativas ou positivas, ocorridas no período entre reajustes tarifários anuais, relativos aos itens previstos nos contratos de
concessão de distribuição de energia elétrica. Estas variações são apuradas por meio da diferença entre os gastos
efetivamente incorridos e os gastos estimados no momento da constituição da tarifa nos reajustes tarifários anuais.
Os valores considerados na CVA são atualizados monetariamente com base na taxa SELIC. (ii) Neutralidade da
Parcela A: refere-se à neutralidade dos encargos setoriais na tarifa, apurando as diferenças mensais entre os valores
faturados e os valores inseridos nas tarifas. (iii) Saldo a Compensar da CVA do ciclo anterior: conforme previsto
no § 4° do artigo 3° da Portaria Interministerial MME/MF n° 25/2002, verifica-se se o saldo da CVA em processamento
considerado no processo tarifário foi efetivamente compensado, levando-se em conta as variações ocorridas entre o
mercado de energia elétrica utilizado na definição daquele processo tarifário e o mercado verificado nos 12 meses da
compensação, bem como a diferença entre a taxa de juros projetada e a taxa de juros SELIC verificada. (iv) Efeitos
postergação tarifárias: devido a pandemia da COVID-19, a Companhia que passou por reajuste tarifário no primeiro
semestre, solicitou a ANEEL o diferimento da aplicação do reajuste para 30 de junho de 2020 tendo, em contrapartida,
o diferimento do recolhimento das quotas mensais da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE em iguais montantes financeiros. (v) Devoluções Tarifárias: referem-se às receitas de ultrapassagem de demanda e excedentes
de reativos auferidas a partir do 4º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica, atualizadas mensalmente e que estão sendo
amortizadas em decorrência da assinatura do Novo Termo Aditivo. (vi) Adesão a CONTA COVID: A Companhia protocolou em 03 de julho de 2020, correspondência de solicitação da disponibilidade dos recursos da CONTA COVID
no valor máximo de R$6.964 destinados a cobertura total dos ativos e passivos financeiros setoriais, dos quais todo o
montante já recebidos, conforme Despachos ANEEL nº 2.177 de 24 de julho de 2020 e nº 2.353 de 11 de agosto de
2020. A criação da CONTA COVID foi instituída pelo Decreto nº 10.350/2020 em 18 de maio de 2020, sob a gestão
da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), com a finalidade específica de contratar e liquidar operações de crédito, destinadas à cobertura total ou parcial, quais sejam: (i) efeitos financeiros da sobrecontratação de
energia; (ii) saldo em constituição da Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da “Parcela A” - CVA;
(iii) neutralidade dos encargos setoriais; (iv) postergação até 30 de junho de 2020 dos resultados dos processos
tarifários de distribuidoras de energia elétrica homologados até a mesma data; (v) saldo não amortizado da CVA
reconhecida no último processo tarifário; (vi) saldo não amortizado de diferimentos reconhecidos ou revertidos no
último processo tarifário; e (vii) antecipação do ativo regulatório relativo à Parcela B. O principal objetivo da instituição
da CONTA-COVID, decorrente da pandemia, foi postergar para até 5 anos os aumentos nas contas de energia que
seriam cobrados em até 1 ano, e também, garantir a liquidez das concessionárias de distribuição que estão impactadas principalmente pela queda de demanda e inadimplência, blindando os demais agentes do setor elétrico, como já
mencionamos anteriormente. O Decreto nº 10.350/2020, que regulamenta a Medida Provisória nº 950/2020, define
os critérios para o limite total de captação da operação de crédito destinada à CONTA-COVID, estabelecendo que a
ANEEL levará em consideração as necessidades decorrentes do estado de calamidade pública. Para tanto, propõe-se
que o limite seja calculado considerando as estimativas de redução de faturamento e de arrecadação e de possíveis
diferimentos e parcelamentos de obrigações vencidas e vincendas relativas ao faturamento da demanda contratada
para unidades consumidoras do Grupo A, adicionadas das postergações, até 30 de junho, de processos tarifários
homologados e dos diferimentos reconhecidos ou revertidos e ainda não amortizados. De acordo com o artigo 7º da
Resolução Normativa ANEEL nº 885/2020, a CCEE é como o garantidor, bem como responsável por todo o processo
da operacionalização da CONTA-COVID. Conforme artigo 8º da Resolução Normativa os repasses efetuados pela
CONTA-COVID às Concessionárias irão gerar um Contas a Receber na CCEE vinculado ao fundo CDE que será o
devedor, e não diretamente das Concessionárias. Os valores da CONTA-COVID serão incluídos na cobertura tarifária
das distribuidoras a partir dos processos tarifários de 2021 e permanecerão pelo tempo necessário de amortização
integral das operações financeiras.
10. OUTROS CRÉDITOS
2020
2019
Subvenção Baixa Renda (1)
447
340
Ordens de serviço em curso - PEE e P&D
965
1.008
Ordens de alienação e desativação em curso
78
65
Adiantamentos
846
841
(2)
Subvenção CDE - Desconto Tarifário
444
591
Créditos com terceiros -Alienação de bens e direitos
1.517
1.579
Despesas pagas antecipadamente
375
370
Outros (3)
15
63
Total - Circulante
4.687
4.857
(1)
Subvenção Baixa renda: esses créditos referem-se à subvenção da classe residencial baixa renda, das unidades
consumidoras com consumo mensal inferior a 220 kWh, desde que cumpridos certos requisitos. Essa receita é custeada com recursos financeiros oriundos da RGR - Reserva Global de Reversão e da CDE - Conta de Desenvolvimento
Energético ambos sob a administração da CCEE. O saldo refere-se as provisões de novembro e dezembro/2019. A
Administração não espera apurar perdas na realização do saldo. Segue a movimentação ocorrida nos exercícios:
2020
2019
Saldo inicial -2019 e 2018
340
333
Subvenção Baixa Renda
3.336
1.922
Ressarcimento e compensações realizadas pela CCEE(3.229)
(1.915)
Saldo final -2020 e 2019
447
340
(2)
Subvenção CDE - Desconto Tarifário: refere-se a recursos transferidos às concessionárias autorizados pelo
Governo Federal, para fazer frente à Subvenção CDE para os descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos
usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica. Os valores são reconhecidos mensalmente de acordo
com os repasses do benefício aos consumidores em contrapartida a demonstração do resultado do exercício - receita
operacional, enquanto os ressarcimentos, efetuados pela CCEE, são realizados na forma de duodécimos mensais,
calculados no início de cada exercício. Os saldos correspondem às subvenções incorridas, deduzidas das parcelas
recebidas. As diferenças integram os cálculos anuais. Os saldos apresentados, após validação da ANEEL, serão
reembolsados ao longo do exercício seguinte. Segue a movimentação ocorrida nos exercícios:
2020
2019
Saldo inicial - 2019 e 2018
591
374
Desconto Tarifário Subvenção Irrigante e Rural
3.436
4.048
Ressarcimentos realizados pela CCEE
(3.583)
(3.831)
Saldo final - 2020 e 2019
444
591
(3)
Outros - Inclui outras contas a receber de R$145 (R$144 em 2019) de provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa e R$1 referente a compartilhamento de infraestrutura, conforme contrato aprovado pela
ANEEL.
11. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A Companhia é controlada pela ENERGISA S/A, (100% do capital total), que por sua vez detém o controle acionário
das seguintes Companhias e empresas: • Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A (EPB); • Energisa Borborema - Distribuidora de Energia S/A (EBO); • Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S/A (ESE); • Energisa Nova
Friburgo - Distribuidora de Energia S/A (ENF); • Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A (ERO); • Energisa
Acre - Distribuidora de Energia S/A (EAC); • Energisa Serviços Aéreos S/A; • Energisa Planejamento e Corretagem de
Seguros Ltda; • Energisa Soluções S/A (ESO); • Energisa Soluções e Construções em Linhas e Redes S/A; • Energisa
Geração Usina Maurício S/A; • Parque Eólico Sobradinho Ltda; • Energisa Comercializadora de Energia Ltda; e • Voltz
Capital S/A. A Energisa S/A, por meio das participações nas sociedades Energisa Transmissão de Energia S/A (ETE),
Denerge - Desenvolvimento Energético S/A, Alsol Energias Renováveis S/A e Energisa Participações Minoritárias
S/A (EPM), possui participação indireta nas seguintes Companhias, como segue: Controladas diretas da Energisa
Transmissão de Energia S/A: • Energisa Pará Transmissora de Energia I S/A; • Energisa Goiás Transmissora de
Energia I S/A; • Energisa Pará Transmissora de Energia II S/A; • Energisa Tocantins Transmissora de Energia S/A;
• Energisa Amazonas Transmissora de Energia S/A (nova denominação da Energisa Transmissora de Energia I).
Controladas diretas da Rede Energia Participações S/A: • Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A
(EMS); • Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A (EMT); • Energisa Tocantins - Distribuidora de Energia
S/A (ETO); • Energisa Sul Sudeste - Distribuição de Energia S/A (ESS); • Multi Energisa Serviços S/A, Rede Power
do Brasil S/A (REDE POWER); • Companhia Técnica e Comercialização de Energia (CTCE); • QMRA Participações
S/A; e Controlada direta da Alsol Energias Renováveis S/A: • Laralsol Empreendimentos Energéticos Ltda. (Laralsol).

Transações efetuadas durante o exercício pela Companhia:
Serviços
Comissão aval e
Saldo a pagar aval e
contratados debentures (Despe- Saldo a pagar debêntures - outras
(Despesas)
sas financeiras) (3) (fornecedores)
contas a pagar (3)
ENERGISA S/A (1)
(1.332)
(1.647)
(148)
(10.318)
Multi Energisa S/A(4)
(589)
(94)
Energisa Soluções S/A(2)
(1.587)
(15)
Alsol Energias Renováveis S/A(5)
(109)
2020
(3.617)
(1.647)
(257)
(10.318)
2019
(3.811)
(1.308)
(655)
(45)
(1) Energisa S/A: refere-se a serviços administrativos e de compartilhamento de recursos humanos para execução de
parcela dos macroprocessos prestados às suas controladas. Os custos são referenciados ao modelo de empresa de
referência utilizado pela área regulatória da ANEEL para fins tarifários. O contrato de compartilhamento foi aprovado
pela ANEEL e firmado em 01 de março de 2017 com prazo de validade de 60 meses, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo que deverá conter anuência da ANEEL. (2) Energisa Soluções S/A: as transações com as empresas
ligadas referem-se a serviços de manutenção de linhas, subestações, engenharia e de projetos. Os contratos foram
submetidos à aprovação da ANEEL e são referenciados ao modelo de empresa de referência utilizado pela área regulatória da ANEEL para fins tarifários. A Companhia efetuou a 2ª emissão de Debêntures em moeda corrente, que
foram na sua totalidade, adquiridas pela Energisa S/A com vencimentos e condições conforme nota explicativa n°19.
Em 31 de dezembro de 2020 o valor atualizado é de R$10.259. Além disto, inclui o custo de comissão de aval, iniciado
em fevereiro de 2013, de garantias da controladora sobre contratos da Companhia a razão de 1,5% a.a. O saldo a
pagar em 2020 é de R$59 (R$45 em 2019). (3) Multi Energisa S/A: refere-se a serviços de Call Center e Suporte
a TI e foram submetidos à aprovação da ANEEL. Os custos são referenciados ao modelo de empresa de referência
utilizado pela área regulatória da ANEEL para fins tarifários. (4) Alsol Energias Renováveis S/A: refere-se a serviços
de execução do projeto de P&D. Remuneração dos administradores
2020
2019
Remuneração Anual (a)
1.011
1.011
Remuneração da Diretoria
333
660
Outros Benefícios (b)
154
188
(a) Limite global da remuneração anual dos administradores para o exercício de 2020 foi aprovado na AGE de
30/04/2020. (b) Inclui encargos sociais, benefícios de previdência privada, seguro saúde e seguro de vida. A maior e a
menor remuneração atribuídas aos dirigentes, relativa ao mês de dezembro, foram de R$19 e R$9 (R$19 e R$11 em
2019), e a média em 2020 foi de R$14 (R$15 em 2019).
Programa de Remuneração Variável (ILP): A Companhia ofereceu aos seus executivos um plano de Incentivo de
Longo Prazo (ILP) Este plano tem por objetivo (i) o alinhamento de interesses entre acionistas e executivos; (ii) a
promoção da meritocracia; (iii) a retenção de executivos de bom desempenho; (iv) o estímulo de resultados sustentáveis e atingimento de metas empresariais, com compartilhamento da criação de valor. O benefício é direcionado aos
executivos da Companhia a ser pago em Units da controladora Energisa S/A, até o limite previsto de 0,5% do capital
social da Controladora Energisa S/A, na data de aprovação do Plano, que será baseado em um valor definido para
cada nível levando em consideração o desempenho individual consignado no contrato de concessão de ações, de
acordo com o escopo de cada executivo. O benefício visa atrair e reter pessoas chaves e premiá-las em função do
seu desempenho, aliado às metas de desempenho da Companhia. O plano foi aprovado pela Controladora Energisa
S/A em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 25 de abril de 2018 e seu regulamento foi aprovado em 10 de
maio de 2018. Atualmente, a Companhia possui um total de dois programas de concessão de ações e duas outorgas
contratuais em andamento. Aos programas são associadas condições de performance (Total Shareholder Return
(TSR) Relativo e Fluxo de caixa livre), que modificam o target em função das faixas atingidas. O 1 º programa foi aprovado em 10 de maio de 2018 com limite de pagamento previsto de até 2.955 units e período de aquisição do direito
(vesting) de 3 anos, a partir da data de outorga de 02 de maio de 2018. O 2º programa foi aprovado em 9 de maio de
2019 com limite de pagamento previsto de até 2.507 units e período de aquisição do direito (vesting) de 3 anos, a partir
da data de outorga de 10 de maio de 2019. Não há opções exercíveis ou expiradas em 31 de dezembro de 2020. A
partir do exercício de 2021 a Companhia realizará as liquidações do 1º programa de ILP. Em atendimento ao IFRS 2/
CPC 10, a Companhia apurou o valor justo das ações (units) restritas com condições de performance (Performance
Shares) outorgadas com base no modelo de Monte Carlo para permitir a incorporação das condições de carência de
mercado no valor justo do ativo. A despesa é reconhecida em uma base “pro rata temporis”, que se inicia na data da
outorga, até a data em que o beneficiário adquire o direito a receber as ações. Premissas e cálculo do valor justo das
Ações Outorgadas. Para determinação do valor justo foram utilizadas as seguintes premissas:
1º programa ILP
2º programa ILP
Método de Cálculo
Monte Carlo
Monte Carlo
Total de opções de ações outorgadas
2.955
2.507
Prazo de carência
3 anos
3 anos
8,2%
7,7%
Taxa de juros livre de risco (a)
Volatilidade (b)
29,29%
25,06%
Valor justo na data da outorga
R$ 44,25
R$ 54,97
(a) Para o 1º Progrma a Taxa de juros = 8,2% (projeção da DI com prazo de vencimento equivalente ao fim da carência
do Programa - DI1J2021). Para o 2º Programa a Taxa de juros = 7,7% (projeção da DI com prazo de vencimento equivalente ao fim da carência do Progama - D11J2022); (b) Volatilidade e correlação entre os preços de ação (da Energisa S/A e dos concorrentes considerados no IEE (“Índice de Energia Elétrica e seus pares”) para o Total Shareholder
Return (TSR) foram calculadas com base nos valores históricos de 1 ano anterior à data de outorga do programa.
Devido as características específicas do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia, divulgadas acima, não há
preço de exercício ou limite para exercício associados. No exercício de 2020, foram contabilizados R$128 (R$44 em
2019) decorrente do Plano de Outorga de Opção de Ações na demonstração do resultado do exercício na rubrica de
custos e despesas operacionais. O montante reconhecido como reserva de capital no patrimônio líquido acumula ao
final de 31 de dezembro de 2020 foi de R$192 (R$64 em 2019).
12. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, IMPOSTOS DIFERIDOS E DESPESA DE
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE
O IRPJ e a CSLL diferidos são calculados sobre as diferenças entre os saldos dos ativos e passivos das Demonstrações Financeiras e as correspondentes bases fiscais utilizadas no cálculo do IRPJ e da CSLL correntes. A probabilidade de recuperação destes saldos é revisada no fim de cada exercício e, quando não for mais provável que bases
tributáveis futuras estejam disponíveis e permitam a recuperação total ou parcial destes impostos, o saldo do ativo é
reduzido ao montante que se espera recuperar.
2020
2019
Ativo
Imposto de renda s/ prejuízos fiscais
276
2.559
Contribuição social s/ base negativa
749
Ativo - Diferenças temporárias
Imposto de Renda
1.990
1.598
717
575
Contribuição Social s/ o Lucro Líquido
Total - não circulante
2.983
5.481
Passivo - Diferenças temporárias
Imposto de Renda
4.382
7.510
Contribuição Social s/o Lucro Líquido
1.578
2.704
5.960
10.214
Total - não circulante
Total Líquido - Ativo e (passivo) não circulante
(2.977)
(4.733)
As diferenças temporárias são como segue:
2020
2019
Base de IRPJ + Base de IRPJ +
cálculo CSSL cálculo CSSL
Ativo
Prejuízos fiscais
1.102
276 10.234
2.559
Base negativa da contribuição social
8.323
749
Outras provisões (PEE; P&D; honorários e outras)
4.303
1.463
3.008
1.023
Provisão ajuste atuarial
891
303
826
281
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa - PPECLD
2.465
838
1.228
418
Marcação a mercado da dívida
743
253
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais.
276
94
551
187
Ajustes a valor presente
26
9
33
11
Outras exclusões temporárias
(738)
(251)
(356)
(122)
Marcação a mercado - derivativos
- (10.948) (3.722)
IRPJ e CSSL sobre a parcela do VNR do ativo financeiro indenizável
da concessão e atualizações
(16.790) (5.709) (18.736) (6.370)
Total passivo e ativo não circulante
8.465 (2.977) (5.094) (4.733)
A realização dos créditos fiscais diferidos são como segue:
Exercicio
Realização dos créditos fiscais
2021
523
2022
267
2023
248
2024
250
2025 e 2026
543
2027 a 2030
1.152
Total
2.983
Os valores de imposto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do exercício, bem como a compensação
dos créditos tributários registrados, são demonstrados como segue:
2020
2019
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
15.801
18.986
Alíquota fiscal combinada
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social calculados às alíquotas fiscais combinadas
(5.372)
(6.455)
Ajustes:
Despesas Indedutíveis (doações, brindes, multas, etc.)
(152)
(165)
Incentivo fiscal - Lei do Bem
259
285
Outras exclusões permanentes
239
144
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
(5.026)
(6.191)
Alíquota efetiva
31,81%
32,61%
13. ATIVO FINANCEIRO INDENIZÁVEL DA CONCESSÃO
Os contratos de distribuição de energia elétrica estão dentro dos critérios de aplicação da Interpretação Técnica ICPC
01 (IFRIC 12), que trata de contratos de concessão, e referem-se à infraestrutura investida que será objeto de indenização do Poder Concedente, durante o período e ao final das concessões, estão classificados como ativos financeiros
e mensurados ao valor justo por meio do resultado conforme previsto no marco regulatório do segmento e no contrato
de concessão assinados pela companhia e a ANEEL. A remuneração do ativo financeiro indenizável da concessão foi
registrada em receitas operacionais no resultado do exercício como Valor justo ativo financeiro indenizável da concessão no montante de R$161 (R$149 em 2019). Seguem as movimentações ocorridas nos exercícios:
2020
2019
Ativo financeiro valor justo - 2019 e 2018
3.927
3.409
Adições no exercício (1)
2.649
369
Baixas no exercício
(23)
(2)
Receitas operacionais - ativo financeiro indenizável da concessão
161
149
Ativo financeiro valor justo - não circulante - 2020 e 2019
6.714
3.927
(1) Adições no exercício - refere-se as transferências originadas do ativo contratual - infraestrutura em construção.
(2) Receita operacionai - os ativos financeiros indenizável da concessão estão demonstrados e classificados a valor
justo por meio do resultado, atualizados pela variação mensal do IPCA, índice de remuneração utilizado pelo regulador nos processos de revisão tarifária reduzido pelo percentual de glosas apurados em homologações anteriores,
refletindo a melhor estimativa da Administração do valor justo do ativo.
14. ATIVO CONTRATUAL - INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO
No ativo contratual são registrados, os gastos que são diretamente atribuíveis a aquisição e construção dos ativos, tais
como: (i) O custo de materiais e mão de obra direta; (ii) quaisquer outros custos para colocar o ativo no local em condições
necessárias para que sejam capazes de operar na sua plenitude; e (iii) os juros incorridos sobre empréstimos, financiamentos ao custo de construção da infraestrutura, apropriados considerando os determinados critérios para capitalização, como aplicação da taxa média ponderada e juros de contratos específicos de acordo com o normativo do CPC 20.
Saldos
TransfeSaldos
em 2019
Adição rências (1) Baixas (2) em 2020
Ativo contratual - infraestrutura em construção
Em construção
3.492
16.375 (14.242)
(2.656)
2.969
(-) Obrigações Vinculadas à Concessão
Em construção
3.583
198
(160)
(7)
3.614
Total do ativo contratual - infraestrutura em construção
(91)
16.177 (14.082)
(2.649)
(645)
Saldos
TransfeSaldos
em 2018
Adição rências (1) Baixas (2) em 2019
Ativo contratual - infraestrutura em construção
Em construção
2.570
10.660
(9.367)
(371)
3.492
(-) Obrigações Vinculadas à Concessão
Em construção
3.852
(91)
(176)
(2)
3.583
Total do ativo contratual - infraestrutura em construção
(1.282)
10.751
(9.191)
(369)
(91)
(1) O montante de R$14.082 (R$9.191 em 2019) foi transferido para o Intangível - contrato de concessão. (2) As
baixas no montante de R$2.649 (R$369 em 2019) referem-se as transferências para o ativo financeiro indenizável da
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concessão, corresponde a parcela bifurcada do ativo contratual infraestrutura em construção a ser indenizada no final
da concessão pelo Poder Concedente, conforme prevê o contrato de concessão de distribuição de energia elétrica
que está enquadrado nos critérios de aplicação da interpretação técnica do ICPC 01 (IFRIC 12).
15. IMOBILIZADO
Imobilizado em Serviço
Custo
Terrenos
Reservatório, Barragens e Adutoras
Edificações, Obras Civis e Benfeitorias
Máquinas e Equipamentos
Móveis e utensílios
Total do imobilizado em serviço
Depreciação acumulada
Reservatório, Barragens e Adutoras
Edificações, Obras Civis e Benfeitorias
Máquinas e Equipamentos
Móveis e utensílios
Total Depreciação acumulada
Subtotal Imobilizado
Imobilizado em curso
Total Ativo Imobilizado
Imobilizado em Serviço
Custo
Terrenos
Reservatório, Barragens e Adutoras
Edificações, Obras Civis e Benfeitorias
Máquinas e Equipamentos
Móveis e utensílios
Total do imobilizado em serviço
Depreciação acumulada
Reservatório, Barragens e Adutoras
Edificações, Obras Civis e Benfeitorias
Máquinas e Equipamentos
Móveis e utensílios
Total Depreciação acumulada
Subtotal Imobilizado
Imobilizado em curso
Total Ativo Imobilizado
16. INTANGÍVEL
Intangível - contrato de concessão
Intangível - direito
Intangível - software
Total
16.1. Intangível - Contrato de concessão

Taxa média de
depreciação (%)

Saldos
em 2019

2,98%
3,33%
9,29%
6,25%

44
1.988
399
2.887
1.028
6.346

Taxa média de
depreciação (%)

2,98%
3,33%
9,28%
6,25%

(707)
(192)
(1.875)
(736)
(3.510)
2.836
(135)
2.701
Saldos
em 2018

TransfeSaldos Mensurados ao valor justo
Adição rências Depreciação em 2020 Moeda Estrangeira
Dólar
Marcação a mercado
44 Total ao valor justo
1.988 Total
399 Circulante
180
3.067 Não circulante
273
1.301
453
6.799
937
937

(707)
(192)
(143) (2.018)
(40)
(776)
(183) (3.693)
453
(183)
3.106
(478)
324
(25)
(183)
3.430
TransfeSaldos
Adição rências Depreciação em 2019

44
1.988
399
2.716
1.007
6.154

-

171
21
192

-

44
1.988
399
2.887
1.028
6.346

(707)
(192)
(1.735)
(699)
(3.333)
2.821
2.821

57
57

192
(192)
-

(140)
(37)
(177)
(177)
(177)

(707)
(192)
(1.875)
(736)
(3.510)
2.836
(135)
2.701

2020
107.517
826
1.327
109.670

2019
101.631
617
1.459
103.707

Taxa média
de amorti- Saldos Transfe
Amorti- Saldos
zação (%) em 2019 rências (!) Baixas (2) zação(3) em 2020

Intangível Em Serviço
Custo
4,15% 189.431
14.242 (1.332)
- 202.341
Amortização Acumulada
(80.536)
924 (8.231) (87.843)
Subtotal
108.895
14.242
(408) (8.231) 114.498
(-) Obrigações vinculadas à concessão
Custo
3,81% 11.243
160
- 11.403
Amortização Acumulada
(3.979)
(443) (4.422)
Subtotal
7.264
160
(443)
6.981
Total Ativo Intangível - Contrato de concessão
101.631
14.082
(408) (7.788) 107.517
(1) Transferências originadas do ativo contratual - infraestrutura em construção; (2) As baixas no montante de R$408
referem-se às baixas realizadas no exercício, contabilizadas nas Ordens de Desativação - ODD, e ao final do processo
os valores são transferidos para a demonstração do resultado do período na rubrica de outras receitas (despesas)
operacionais. (3) A Companhia reconheceu no exercício, créditos de PIS e COFINS sobre a amortização dos bens e
equipamentos no montante de R$75 (R$67 em 2019).
Taxa média
de amorti- Saldos Transfe
Amorti- Saldos
zação (%) em 2018 rências (!) Baixas (2) zação(3) em 2019
Intangível Em Serviço
Custo
4,08% 182.743
8.718 (2.030)
- 189.431
Amortização Acumulada
(73.979)
1.401 (7.958) (80.536)
Subtotal
108.764
8.718
(629) (7.958) 108.895
(-) Obrigações vinculadas à concessão
Custo
3,79% 11.067
176
- 11.243
Amortização Acumulada
(3.537)
(442) (3.979)
Subtotal
7.530
176
(442)
7.264
Total Ativo Intangível - Contrato de concessão
101.234
8.542
(629) (7.516) 101.631
(1) Transferências originadas do ativo contratual - infraestrutura em construção; (2) As baixas no montante de R$629
referem-se às baixas realizadas no exercício, contabilizadas nas Ordens de Desativação - ODD, e ao final do processo
os valores são transferidos para a demonstração do resultado do exercício na rubrica de outras receitas (despesas)
operacionais. (3) A Companhia reconheceu no exercício, créditos de PIS e COFINS sobre a amortização dos bens e
equipamentos no montante de R$67 (R$58 em 31 de dezembro de 2018).
Obrigações vinculadas a concessão: A infraestrutura utilizada pela Companhia nas suas operações é vinculada ao
serviço público de distribuição de energia, não podendo ser retirada, alienada, cedida ou dada em garantia hipotecária sem a prévia e expressa autorização do Órgão Regulador. A Resolução Normativa nº 691 de 08 de dezembro
de 2015, regulamenta a desvinculação da infraestrutura das concessões do Serviço Público de Energia Elétrica,
concedendo autorização prévia para sua desvinculação, quando destinada à alienação. Determina, também, que o
produto da alienação seja depositado em conta bancária específica e os recursos reinvestidos na infraestrutura da
própria concessão. A amortização do ativo intangível reflete a forma na qual os benefícios futuros referentes à utilização dos ativos são esperados que sejam consumidos pela Companhia ou limitado ao prazo da concessão com base
nos benefícios econômicos gerados anualmente. O padrão de consumo destes ativos está relacionado às vidas úteis
estimadas de cada bem integrante do conjunto de bens tangíveis contidos na infraestrutura de distribuição. A taxa
média ponderada de amortização utilizada é de 4,15% (4,08% em 2019). O saldo do intangível e do ativo financeiro
indenizável da concessão está reduzido pelas obrigações vinculadas a concessão, que possuem sua composição
assim como segue:
2020
2019
Contribuição do consumidor (1)
13.240
13.042
(2)
Participação da União - recurso CDE
230
230
Receitas de Ultrapassagem de Demanda (3)
1.556
1.556
(-) Amortização acumulada
(4.422)
(3.979)
Total
10.604
10.849
Alocação:
Contas a receber do ativo financeiro indenizável da concessão
9
2
Infraestrutura - Intangível em serviço
6.981
7.264
Infraestrutura - Ativo contratual - infraestrutura em construção
3.614
3.583
Total
10.604
10.849
(1) As contribuições do consumidor representam a participação de terceiros em obras para fornecimento de energia
elétrica em áreas não incluídas nos projetos de expansão das concessionárias de energia elétrica. (2) A participação
da União (recursos provenientes da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE) e a participação do Governo do
Estado, estão destinados ao programa Luz para Todos. (3) Receitas de Ultrapassagem de Demanda: a Companhia
passou pelo 4º ciclo de revisão tarifária e os valores decorrentes da Receita de Ultrapassagem de Demanda e Energia Reativa Excedente, a partir de dezembro de 2016, passaram a ser apropriados em passivos financeiros setoriais
(CVA) - devoluções tarifárias conforme determina a Resolução Normativa nº 660 de 28 de abril de 2015 e despacho
da ANEEL nº 245 de 28 de janeiro de 2016.
16.2. Intangível - Direito de uso: Refere-se ao direito de uso de imóveis originados pela aplicação das normas contábil CPC 06 (R2) - são amortizados em conformidade com vida útil definida em cada contrato.
Taxa média de
Saldos
Saldos
Amortização (%)
em 2019
Adição Amortização em 2020
Intangível - direito de uso - Imóveis
Custo
23,30%
874
538
1.412
Amortização Acumulada
(257)
(329)
(586)
Total
617
538
(329)
826
Taxa média de Adoção Inicial
Saldos
Amortização (%) CPC 06 (R2)
Adição Amortização em 2019
Intangível - direito de uso - Imóveis
Custo
29,41%
706
168
874
Amortização Acumulada
(257)
(257)
Total
706
168
(257)
617
16.3. Intangível - Software
Taxa média de
Saldos
TransfeAmorSaldos
Amortização
2019
Adição
rência
tização
2020
Intangível - software e outros
Custo
20,00%
5.012
70
5.082
Amortização Acumulada
(3.553)
(460)
(4.013)
Em curso
303
(45)
258
Total
1.459
303
25
(460)
1.327
Taxa média de
Saldos
TransfeAmorSaldos
Amortização
2018
rência
tização
2019
Intangível - software e outros
Custo
20,00%
4.363
649
5.012
Amortização Acumulada
(3.066)
(487)
(3.553)
Total
1.297
649
(487)
1.459
17. FORNECEDORES
2020
2019
4.499
3.805
Enel RJ - CUSD (1)
(1)
14.853
9.067
Contratos bilaterais
2.721
3.169
Materiais, serviços e outros (2)
22.073
16.041
Total
Circulante
21.347
15.364
Não circulante
726
677
(1) Refere-se a aquisição de energia elétrica, uso da rede básica e uso do sistema de distribuição da distribuidora Enel
RJ, cujo prazo médio de liquidação é de 25 dias.
(2) Referem-se as aquisições de materiais, serviços e outros, necessários à execução, conservação e manutenção
dos serviços de distribuição, com prazo médio de liquidação de 30 dias.
18. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DE DÍVIDAS
A movimentação dos empréstimos, financiamentos e encargos de dívida está demonstrada a seguir:
Encargos,
atualização
PagaPaga- monetária, Custos Marcação
Saldos
mento de
mento cambial e Apro- Mercado Saldos
em 2019 Captação Principal de Juros
Custos priados da Divida em 2020
Mensuradas ao custo
Moeda Nacional
Pré Fixado
809
(342)
(32)
31
466
TJLP e TLP
270
(269)
(14)
13
CDI
39.933
43.333 (24.871)
(995)
2.479
- 59.879
Gastos com captação
(7)
27
(40)
(20)
Cesta de moedas
109
(140)
(10)
41
Total do custo
41.114
43.333 (25.622) (1.051)
2.591
(40)
- 60.325

Encargos,
atualização
PagaPaga- monetária, Custos Marcação
Saldos
mento de
mento cambial e Apro- Mercado Saldos
em 2019 Captação Principal de Juros
Custos priados da Divida em 2020
51.557
743
52.300
93.414
25.659
67.755

- (62.025)
- (62.025)
43.333 (87.647)

(510)
(510)
(1.561)

10.978
10.978
13.569

(40)

(743)
(743)
(743)

Encargos,
atualização
PagaPaga- monetária, Marcação
Saldos
mento de
mento
cambial e Mercado
em 2018 Captação Principal de Juros
Custos da Dívida

60.325
50.042
10.283

Saldos
em 2019

Mensuradas ao custo
Moeda Nacional
Pré Fixado
1.204
(394)
(49)
48
809
TJLP e TLP
538
(268)
(44)
44
270
CDI
37.901
15.000 (12.993)
(2.721)
2.746
39.933
Gastos com captação
(13)
6
(7)
Cesta de moedas
211
(107)
(18)
23
109
Total do custo
39.841
15.000 (13.762)
(2.832)
2.867
41.114
Mensurados ao valor justo
Moeda Estrangeira
Dólar
49.575
(2.284)
4.266
51.557
Marcação a mercado
865
(122)
743
Total ao valor justo
50.440
(2.284)
4.266
(122)
52.300
Total
90.281
15.000 (13.762)
(5.116)
7.133
(122)
93.414
Circulante
13.815
25.659
Não circulante
76.466
67.755
A composição da carteira de empréstimos e financiamentos e as principais condições contratuais podem ser encontradas no detalhamento abaixo:
Total
Encargos
Venci- Periodicidade (Taxa efetiva de GaranEmpresa / Operação
2020 2019 Financeiros Anuais mento Amortização
juros)(**) tias (1)
FIDC Grupo Energisa III
- 1.545 CDI + 0,70% a.a. dez/20
Mensal
3,47%
R
Repasse BNDES I - Itaú
191 TJLP + 4,75% a.a. dez/20
Mensal
9,62%
A
Repasse BNDES II - Itaú
109 UMBND + 3,75% a.a. dez/20
Mensal
3,85%
A
Repasse BNDES III - Itaú
79 TJLP + 5,95% a.a. dez/20
Mensal
10,82%
A
Repasse BNDES IV - Itaú
126 5,50% a.a. (Pré) dez/20
Mensal
5,50%
A
2,50% a 6,00% a.a.
FINAME - Itaú
466
683
(Pré)
nov/24
Mensal 2,50% a 6,00%
A
Nota Taxa Flutuante FNR (3 e 5)
Santander
- 23.344 CDI + 1,3248% a.a. dez/20
Semestral
4,09%
A
Semestral a
(3)
FRN 4131519
15.029 15.044 CDI + 0,80% a.a. nov/22 partir de nov/21
3,57%
A
FRN 4137167
12.198
- CDI + 4,10% a.a. dez/21
Final
6,87%
A
FRN 4137163
12.198
- CDI + 4,10% a.a.
jun/21
Final
6,87%
A
CCB Safra 001660057
20.454
- CDI + 2,50% a.a.
jun/21
Final
5,27%
A
Custo de captação incorrido
(20)
(7)
na contratação
Total em Moeda Nacional
60.325 41.114
Resolução 4131 LIBOR +
Citibank (2, 3 e 5)
- 51.557 0,65 a.a 1,62% a.a. set/22
Final 29,86% a 30,83%
A
Marcação à Mercado
(4)
de Dívida
743
Total em Moeda Estrangeira
- 52.300
Total
60.325 93.414
(*) A = Aval Energisa S.A., R = Recebíveis. (**) As taxas efetivas de juros representam as variações ocorridas no
exercício de 2020. Para as dívidas em moeda estrangeira, não estão sendo considerados os efeitos do hedge cambial,
demonstrados na Nota Explicativa nº 31 - Instrumentos Financeiros e gerenciamento de riscos. (1) Para garantia do
pagamento das parcelas de curto prazo, a Companhia mantém aplicações financeiras no montante R$534 em 2019,
registrados na rubrica, “mantidas até o vencimento” no ativo não circulante. (2) Os referidos contratos possuem proteção de swap cambial e instrumento financeiro derivativo. (3) Condições de covenants - O contrato possui cláusulas
restritivas que em geral, requerem a manutenção de certos índices financeiros em determinados níveis. Essas garantias são estruturadas a partir de indicadores estabelecidos pela Energisa S/A., sendo os principais listados abaixo:
Cláusulas Restritivas
Índice Requerido
Exigibilidade
Menor ou igual a:
Dívida líquida / EBTIDA Ajustado
4,25x até dez/20; 4,0x de março/21 até o vencimento
Trimestral e Anual
O descumprimento desses níveis pode implicar em vencimento antecipado das dívidas (vide nota explicativa nº 31 Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos). Em 31 de dezembro de 2020, as exigências contratuais foram
cumpridas. (4) Estas operações estão sendo mensuradas ao valor justo por meio do resultado, de acordo com os métodos da contabilidade de “hedge” de valor justo ou pela designação como “Fair Value Option” (nota explicativa nº 31).
(5) Em 16 de Março e 24 de Abril de 2020 os contratos a Companhia efetuou a liquidação antecipada dos contratos no
valor de R$86.272. Os financiamentos obtidos junto ao Finame estão garantidos pelos próprios equipamentos financiados. A Companhia tem como prática alocar o pagamento de juros na atividade de financiamento na demonstração
do fluxo de caixa. Os principais indicadores utilizados para a atualização dos empréstimos e financiamentos tiveram
as seguintes variações percentuais e taxas efetivas nos exercicios:
Moeda/indicadores
2020
2019
US$ x R$
28,93%
4,02%
TJLP
4,87%
6,17%
CDI
2,77%
5,96%
IPCA
4,52%
4,31%
LIBOR
0,28%
2,33%
UMBNB
0,10%
0,08%
Os empréstimos e financiamentos classificados no passivo não circulante têm seus vencimentos assim programados:
2020
2022
10.162
2023
90
2024
31
Total
10.283
19. DEBÊNTURES (NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES)
A movimentação das debêntures está demonstrada a seguir:
Pagamento Encargos, atualização
Custos Saldos
Captação
de Juros
monetária e Custos Apropriados em 2020
Mensuradas ao custo - pós fixado
CDI
41.300
(679)
1.136
41.757
IPCA
10.000
259
10.259
Gastos com captação
48
(514)
(466)
Total do custo
51.300
(679)
1.443
(514)
51.550
Circulante
454
Não circulante
51.096
A composição dos saldos das debêntures e as principais condições contratuais são como segue:
Nº de Títulos
AmortiTaxa
Total
Emitidos /
Rendi- Venci- zação do efetiva
Operações
2020 Emissão
circulação
mentos mento principal de juros
15.000 /
Debentures 1ª Emissão 1ª Série 15.159 15/02/2020
15.000 CDI + 0,95% a.a. fev / 23
Final 3,72%
Debentures 1ª Emissão 2ª Série 26.598 15/02/2020 26.300 / 26.300 CDI + 1,15% a.a. fev / 25
Final 3,92%
IPCA+4,2297%
Debentures 2ª Emissão 1ª Série 1.169 11/10/2020 1.140 / 1.140
a.a. out / 27
Final 8,75%
IPCA+4,4744%
Anual após
Debentures 2ª Emissão 2ª Série 9.090 11/10/2020 8.860 / 8.860
a.a. out / 30
out/28 8,99%
Custo de captação incorrido na
contratação
(466)
Total
51.550
Em 15 de fevereiro de 2020 a Companhia efetuou a 1ª Emissão de Debêntures em moeda corrente, no montante de
valor de R$41.300, sendo R$15.000 referente a 1ª Série com vencimento em 15 de fevereiro de 2023 e remuneração
de CDI mais 0,95% a.a.; R$26.300 referente a 2ª Série com vencimento em 15fevereiro de 2025 e remuneração de
CDI mais 1,15% a.a.. Os recursos foram utilizados no fortalecimento do capital de giro da Companhia e a operação
conta com o aval da controladora Energisa S/A. Em 11 de outubro de 2020 a Companhia efetuou a 2ª emissão de
Debêntures em moeda corrente, no montante de R$10.000 sendo: R$1.140 referente a 1ª Série com vencimento em
11 de outubro de 2027 e remuneração de IPCA mais 4,2297% a.a.; R$8.860 referente a 2ª Série com vencimento em
11 de outubro de 2030 e remuneração de IPCA mais 4,4744% a.a.. Os recursos foram para o financiamento do projeto
de investimento em infraestrutura de distribuição de energia elétrica. A totalidade das emissões das debêntures foram
totalmente adquiridas pela controladora Energisa S/A. Condições de covenants: As debêntures possuem cláusulas
restritivas que em geral, requerem a manutenção de certos índices financeiros em determinados níveis, sendo os
principais listados abaixo:
Cláusulas Restritivas
Índice Requerido
Exigibilidade
Dívida líquida / EBTIDA Ajustado Menor ou igual a:4,25 até dez/20; 4,0 de março/21 em diante Trimestral e Anual
O descumprimento desses níveis pode implicar em vencimento antecipado das dívidas. Em 31 de dezembro de 2020,
as exigências contratuais foram cumpridas. Vencimentos: As debêntures classificadas no passivo não circulante têm
seus vencimentos assim programados:
2020
2023
14.938
2025
26.263
Após 2025
9.895
Total
51.096
20. ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS
A Companhia atua como arrendatária em contratos referente imóveis não residenciais para a instalação de agências
de atendimentos a clientes, estabelecimentos para desenvolver suas atividades comerciais e centros de distribuição.
A mensuração e remensuração de seu passivo de arrendamento e do direito de uso, em conformidade com o CPC 06
(R2), procedeu ao uso da técnica de fluxo de caixa descontado sem considerar a inflação futura projetada nos fluxos
a serem descontados, conforme vedação imposta pela própria norma. Devido ao ambiente econômico brasileiro na
realidade atual das taxas de juros a longo prazo, essa vedação pode gerar distorções relevantes na informação a
serem prestadas, por conta disto, a Companhia avaliou estes efeitos, concluindo quanto sua imaterialidade para as
Demonstrações Financeiras do exercício. As obrigações de arrendamentos não estão sendo demonstradas líquidas
de PIS e COFINS, pois, os créditos de PIS e COFINS, oriundos de contratos de arrendamentos não apresentam materialidade suficiente que ensejariam uma apresentação específica. As movimentações do exercício são como segue:
Prazo médio Taxa efetiSaldo
AmorSaldo
contratual (anos) va a.a. (%)
em 2019 Adição
tização
Juros
em 2020
Imóveis
6
8,89%
633
538
(287)
(25)
859
Total
633
859
Circulante
240
280
Não circulante
393
579
Adoção
Prazo médio Taxa efeti- Inicial em
AmorSaldo
contratual (anos) va a.a. (%) 01/01/2019 Adição
tização
Juros em 2019
Imóveis
6
8,89%
706
168
(299)
58
633
Total
633
Circulante
240
Não circulante
393
Em 31 de dezembro de 2020, os valores de arrendamento operacional, classificados no passivo não circulante, têm
seus vencimentos assim programados:
2020
2022
81
2023
67
Após 2024
431
Total
579
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21. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2020
2019
Imposto s/ circulação de mercadorias e serviços - ICMS (*)
1.895
943
Encargos sociais
513
479
Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ
270
420
Contribuição social s/ o lucro líquido - CSLL
97
186
Contribuições ao PIS e a COFINS
2.372
1.404
Imposto de renda retido na fonte - IRRF
142
133
Outros
162
198
Total
5.451
3.763
Circulante
3.773
2.487
Não circulante
1.678
1.276
(*) Inclui R$1.209 (R$902 em 2019), referente ao ICMS incidente sobre a TUSD suspenso por liminares (vide nota
explicativa nº 6).
22. ENCARGOS SETORIAIS
2020
2019
Fundo Nacional Desenvolvimento Científico Tecnológico - FNDCT
59
53
Ministério de Minas e Energia - MME
29
27
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL
86
319
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D (1)
1.674
1.537
Programa de Eficiência Energética - PEE (1)
1.150
700
Total
2.998
2.636
Circulante
1.138
1.406
Não circulante
1.860
1.230
(1)
Os encargos setoriais correspondem a 1% da receita operacional líquida e visam financiar e a combater o desperdício de energia elétrica e o desenvolvimento tecnológico do setor elétrico relacionado aos Programas de Eficiência
Energética (PEE) e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).
Os gastos realizados com os projetos de PEE e P&D estão registrados na rubrica de serviços em curso até o final dos
projetos, quando são encerrados contra os recursos do programa, enquanto a realização das obrigações por aquisição de ativo intangível, tem como contrapartida Obrigações Especiais.
23. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS, CÍVEIS E FISCAIS
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos em andamento em tribunais e órgãos governamentais. Tais processos decorrem do desenvolvimento normal das suas atividades, envolvendo matéria cível, trabalhista e fiscais. Perdas prováveis: Uma provisão é reconhecida quando a obrigação for considerada provável de
perdas pelos assessores jurídicos da Companhia. A contrapartida da obrigação é uma despesa do exercício. Essa
obrigação pode ser mensurada com razoável certeza e é atualizada de acordo com a evolução do processo judicial ou
encargos financeiros incorridos e pode ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais considerada provável,
ou baixada quando a obrigação for liquidada. Por sua natureza, os processos judiciais serão solucionados quando
um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não
depende da atuação da Companhia e incertezas no ambiente legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos
significativos da Administração quanto aos resultados dos eventos futuros. Segue demonstrativo da movimentação
das provisões:
Cíveis
Fiscais
2020
2019
Saldo inicial - 2019 e 2018
533
18
551
706
Constituições de provisões
276
276
298
Reversões de provisões
(361)
(5)
(366)
(276)
Pagamentos realizados
(199)
(199)
(193)
Atualização monetária
14
14
16
Saldo final - 2020 e 2019
263
13
276
551
Cauções e depósitos vinculados (*)
(*) A Companhia possui cauções e depósitos vinculados no ativo não circulante no montante de R$2.311 (R$2.131
em 2019).
Cíveis: Nos processos cíveis discutem-se especialmente indenizações envolvendo: (i) recuperação de consumo;
(ii) suspensão de fornecimento; (iii) reclamação de consumo; (iv) danos elétricos. Fiscais: Refere-se a discussões
relacionadas principalmente a ISS. Os processos encontram-se com a exigibilidade de seus créditos suspensa, seja
por estar em trâmite os processos administrativos, seja porque se encontram devidamente garantidas as execuções
fiscais em andamento. Perdas possíveis: A Companhia possui processos de naturezas trabalhistas, cíveis e fiscais,
cuja probabilidade de êxito foi estimada como possível e, consequentemente, não requer a constituição de provisão
nas demonstrações financeiras.
Trabalhistas
Cíveis
Fiscais
2020
2019
Saldo inicial - 2019 e 2018
116
7.404
30.248
37.768
44.973
Novos processos
579
579
2.324
Mudança de prognóstico e valores
pedidos
91
(4.317)
(4.226)
(10.440)
Encerramento
(86)
(691)
(777)
(1.219)
Atualização monetária
4
303
815
1.122
2.130
Saldo final - 2020 e 2019
34
7.686
26.746
34.466
37.768
Seguem os comentários de nossos consultores jurídicos referente às ações consideradas com riscos possíveis: Trabalhistas: As ações de natureza trabalhista referem-se a discussão sobre rescisão advinda de demissão por justa
causa. Cíveis: As ações judiciais de natureza cível, referem-se, em sua grande maioria, a discussões sobre o valor
de contas de energia elétrica, em que o consumidor requer a revisão ou o cancelamento da fatura; Interrupção de
fornecimento e danos elétricos. Fiscais: As ações de natureza fiscais e tributárias referem-se as discussões sobre: (i)
a exigência do ICMS incidente sobre os valores subvencionados pelo poder público em razão da tarifa diferenciada vigente para os consumidores de baixa renda; (ii) a quebra do diferimento do ICMS nas operações de venda de energia
elétrica isenta ou não tributada; e (iii) cobrança de crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
24. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
24.1. Capital social: O capital social subscrito e integralizado é de R$63.343 (R$63.343 em 2019) e está representando por 30.116 ações ordinárias (30.116 em 2019) todas nominativas e sem valor nominal. 24.2. Reserva de capital
- reserva especial de ágio:
2020
2019
Reserva especial de ágio (1)
11.065
11.065
Remuneração de imobilização
179
179
Programa de remuneração variável (ILP) (2)
192
64
Outras reservas de capital
4
4
Total
11.440
11.312
(1) Reserva especial de ágio - Constituída em face da incorporação da controladora. Representa o benefício fiscal do
ágio que será incorporado ao capital social da Companhia à medida que for apurado benefício fiscal em decorrência
da amortização da parcela correspondente ao ágio que lhe deu origem. (2) Programa de remuneração variável ILP - refere-se a implementação do Programa Remuneração Variável através de concessão de ações, denominada
Incentivo de Longo Prazo (ILP) (vide nota explicativa nº 11).
24.3. Reserva de lucros - reserva legal: Constituída com 5% do lucro líquido do exercício antes de qualquer outra
destinação e limitado a 20% do capital social, de acordo com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76. 24.4. Dividendos: O
Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício,
ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e permite a distribuição de dividendos apurados com base em
resultados intermediários. A Administração está propondo a distribuição de dividendos:
2020
2019
Lucro líquido do exercício
10.775
12.795
Reserva legal (5%)
(539)
(640)
Lucro líquido ajustado
10.236
12.155
Dividendos obrigatórios (25%)
2.559
3.039
• Valores pagos em 25 de março de 2020 - R$64,604021450 por ação ordinária (1)
1.946
(1)
• Valores pagos em 12 de novembro de 2020 - R$1,5486452384 por ação ordinária
46
• Dividendos a pagar a R$18,81782707 por ação ordinária
567
(2)
• Dividendos adicionais propostos R$254,9114813 (R$85,982218422 em 2019) por ação
7.677
2.589
• Em 26 de junho de 2019 - R$155,0481212644) por ação
4.670
• Em 21 de agosto de 2019 - R$64,7540805551) por ação
1.950
• Em 11 de novembro de 2019 - R$97,8340652809) por ação
2.946
Total dos dividendos
10.236
12.155
% sobre o lucro líquido ajustado
100
100
(1) Os dividendos antecipados aprovados pelas Reuniões de Diretoria de 12 de março de 2020, 12 de novembro de
2020 foram calculados sobre o resultado apurado com base no balanço patrimonial de 31 de março de 2020 e 30 de
setembro de 2020, respectivamente. (2) Os dividendos declarados com montantes superiores aos dividendos mínimos
obrigatórios após o exercício contábil a que se refere às demonstrações financeiras, por não se constituírem uma
obrigação presente, são apresentados destacados no patrimônio líquido, não sendo constituído o respectivo passivo
até sua efetiva aprovação.
24.5. Outros resultados abrangentes: Refere-se a contabilização do plano de benefício a empregados líquidos de
impostos. Os referidos saldos estão contabilizados como Outros resultados abrangentes em atendimento ao CPC 26
- Apresentação das demonstrações contábeis. Segue movimentação realizada nos exercícios:
2020
2019
Saldo inicial - 2019 e 2018
1.042
744
Ganho e perda atuarial - benefícios pós-emprego
47
452
Tributos sobre ganho e perda atuarial - benefício pós-emprego
(16)
(154)
Saldo final - 2020 e 2019
1.073
1.042
25. RECEITA OPERACIONAL
2020
Fora do escopo dos auditores independentes
Nº de consumidores
MWh
98.541
172.068
718
22.084
10.274
58.014
1.271
5.242
393
5.554
13
18.947
135
8.283
20
250
111.365
290.442
(351)

2019
Fora do escopo dos auditores independentes
Nº de conR$ sumidores
MWh
R$
148.321
96.683
165.531 138.360
20.052
712
26.251 22.168
56.880
10.255
67.237 62.915
4.345
1.260
5.515
4.190
5.343
392
7.330
6.694
10.946
13
19.332 10.696
7.529
132
8.721
7.276
20
299
253.416
109.467
300.216 252.299
638
289
1.719

Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder público
Iluminação pública
Serviço público
Consumo próprio
Subtotal
Fornecimento não faturado líquido
Disponibilidade do sistema de transmissão e de distribuição
12
18.045
9
- 15.861
Receita de construção da infraestrutura(1)
16.112
8.438
Penalidades regulatórias
(454)
(189)
Receita de Ativo Financeiro Indenizável
da Concessão
161
149
Constituição e amortização - CVA ativa
e passiva
121
730
Subvenções vinculadas ao serviço
concedido
6.772
5.970
Outras receita operacionais
3.992
4.256
Total - receita operacional bruta
111.377
290.091
298.803
109.476
300.505 289.233
Deduções da receita operacional
ICMS
69.893
- 67.722
PIS
4.615
4.525
COFINS
21.257
- 20.843
ISS
191
197
Deduções bandeiras tarifárias - CCRBT (2)
(496)
2.796
Programa de Eficiência Energética - PEE
656
637
Encargos de consumidor - Procel
164
159
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
17.573
- 20.256
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D
329
318
Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológicos - FNDCT
329
318
Ministério das Minas e Energisa - MME
164
160
Taxa de Fiscalização dos Serviços
de Energia Elétrica - TFSEE
256
250
Total - dedução receita operacional
114.931
- 118.181
Total - receita operacional líquida
111.377
290.091
183.872
109.476
300.505 171.052
(1) Receita de construção da infraestrutura - está representada pelo mesmo montante em custo de construção da infraestrutura. Tais valores são de reconhecimento obrigatório pela ICPC 01 - Contratos de Concessão e correspondem
a custo de construção de obras de ativos da concessão de distribuição de energia elétrica.

(2) Deduções bandeiras tarifárias - CCRBT - a partir de janeiro de 2015, as contas de energia tiveram a aplicação do
Sistema de Bandeiras Tarifárias, que tem por objetivo equilibrar a exposição da distribuidora aos custos de curto prazo
na geração de energia. O acionamento da bandeira tarifária é sinalizado mensalmente pela ANEEL por meio de nota
técnica, e os recursos provenientes da aplicação da bandeira tarifária podem ser totais ou parcialmente revertidos à
CCRBT, conforme despacho mensalmente divulgado pela ANEEL.
As receitas auferidas pela Companhia referentes as Bandeiras Tarifárias em 2020 foram de R$1.068 (R$4.407 em
2019) tendo recebido da Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias - CCRBT, o montante de R$496
(R$2.796 em 2019). Dessa forma, o efeito líquido das bandeiras tarifárias no resultado do exercício findo em 31 de
dezembro de 2020 foi de R$1.564 (R$ 1.611 em 2019).
26. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Os custos e despesas operacionais especificados na Demonstração do Resultado do Exercício possuem a seguinte
composição por natureza de gastos:
Despesas
Custo do serviço
operacionais
Total
Com energia
De Prestado a
Gerais e
elétrica operação terceiros administrativas
2020
2019
Energia elétrica comprada para revenda
77.987
- 77.987 76.606
Encargo de uso - sistema de transmissão e distribuição
34.480
- 34.480 30.444
Pessoal e administradores
5.556
83
3.518
9.157 10.404
Programa de remuneração variável (ILP)
128
128
44
Benefício pós-emprego
84
36
53
173
178
Material
908
22
799
1.729
1.682
Serviços de terceiros
4.862
4.443
9.305 10.082
Depreciação e amortização
8.047
638
8.685
8.370
Provisão para perdas esperadas de
créditos de liquidação duvidosa
2.311
2.311
625
Reversão para riscos trabalhistas,
cíveis e fiscais
(289)
(289)
(171)
Custo de construção da infraestrutura
16.112
- 16.112
8.438
Outros
242
1
1.024
1.267
1.705
Total
112.467
22.010
16.254
10.314 161.045 148.407
Energia elétrica comprada para revenda
MWH (*)
R$
2020
2019
2020
2019
Energia bilateral
297.833
307.940
83.596
81.492
Programa Incentivo Fontes Alternativas Energia - PROINFA
7.180
7.397
2.342
2.923
(-) Parcela a compensar crédito PIS/COFINS não cumulativo
(7.951)
(7.809)
Total
305.013
315.337
77.987
76.606
(*) Informações fora do escopo dos auditores independentes.
27. OUTROS RESULTADOS
Outras receitas:
Ganhos na desativação/alienação de bens e direitos
Outras despesas:
Perdas na desativação/alienação de bens e direitos
Outras
Total
28. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Receitas financeiras:
Receita de aplicações financeiras
Variação monetária e acréscimo moratório de energia vendida
Atualização financeira - Ativos financeiros setoriais
Juros Selic sobre impostos a recuperar
Atualização depósito judicial
Tributos sobre receitas financeiras - PIS/COFINS
Outras
Total das receitas financeiras
Despesas financeiras:
Encargos de dívidas - juros
Encargos de dívidas - variação monetária e cambial
(-) Transferência para ordens em curso
Marcação a mercado da dívida
Marcação a mercado de derivativos
Instrumentos financeiros derivativos
Ajuste a valor presente - AVP
Comissão de aval
Despesas bancárias
Atualização PEE e P&D
Atualização monetária de provisão para riscos
Atualização financeira - Passivos financeiros setoriais
Juros e multas
Outras
Total das despesas financeiras
Despesas financeiras líquidas
29. LUCRO POR AÇÃO
Cálculo do lucro por ação (em milhares de reais, exceto lucro líquido básico por ação):

2020

2019

1.159
1.159

465
465

(2.106)
(2.106)
(947)

(337)
(150)
(487)
(22)

2020

2019

1.029
1.798
35
224
39
(150)
96
3.071

1.687
2.748
354
(26)
28
(242)
419
4.968

(4.324)
(10.688)
97
743
(743)
9.699
6
(1.388)
(290)
(39)
(14)
(13)
(356)
(1.840)
(9.150)
(6.079)

(5.133)
(2.000)
23
122
(122)
1.261
(11)
(1.308)
(246)
(80)
(16)
(103)
(205)
(787)
(8.605)
(3.637)

2020
2019
Lucro líquido do exercício
10.775
12.795
Média ponderada das ações
30
30
Lucro líquido básico e diluído por ação - R$ (*)
359,17
426,50
(*) A Companhia não possui instrumento diluidor.
30. COBERTURA DE SEGUROS
A política de seguros da Companhia baseia-se na contratação de seguros com coberturas bem dimensionadas, consideradas suficientes para cobrir prejuízos causados por eventuais sinistros em seu patrimônio, bem como por reparações em que seja civilmente responsável pelos danos involuntários, materiais e/ou corporais causados a terceiros
decorrentes de suas operações, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a
sua natureza, não fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes. As principais coberturas são:
Data de Importância
Prêmio Anual
Ramos
Vencimento Segurada
2020
2019
Riscos Operacionais
22/11/2021
90.000
34
59
Responsabilidade Civil Geral
23/11/2021
90.000
32
43
Até 360 /
Auto - Frota
23/10/2021
veículo
5
18
Vida em Grupo e Acidentes Pessoais (*)
31/01/2023
8.736
26
20
Responsabilidade Civil Administradores e Diretores (D&O)
05/03/2022
75.000
3
3
Responsabilidade do Explorador ou Transporte Aéreo-R.E.T.A (Drones)
12/01/2022
883/drone
1
1
Até 2.000 /
Transporte Nacional
04/04/2021
viagem
1
102
144
(*) Importância segurada relativa ao mês de Janeiro de 2021 e projeção de prêmio atualizada.
31. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS
Hierarquia de valor justo: Os diferentes níveis foram assim definidos: • Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em
mercados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que
são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).
Em função da Companhia ter classificado o ativo financeiro indenizável da concessão como melhor estimativa de valor
justo por meio do resultado, os fatores relevantes para avaliação ao valor justo não são publicamente observáveis.
Por isso, a classificação da hierarquia de valor justo é de nível 3. A movimentação e respectivos ganhos no resultado
do exercício de R$161 (R$149 em 2019), assim como as principais premissas utilizadas, estão divulgadas na nota
explicativa nº 13. Abaixo, são comparados os valores contábeis, valor justo e os níveis hierárquicos dos principais
ativos e passivos financeiros:
2020
2019
ATIVO
Nível
Contábil Valor justo
Contábil Valor justo
Custo amortizado:
Caixa e equivalente de caixa
8.021
8.021
12.975
12.975
Consumidores e concessionárias
37.836
37.836
33.544
33.544
Ativos financeiros setoriais
3.040
3.040
9.052
9.052
48.897
48.897
55.571
55.571
Valor justo por meio do resultado:
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos
vinculados
2
64.283
64.283
21.792
21.792
Ativo financeiro indenizável da concessão
3
6.714
6.714
3.927
3.927
Instrumentos financeiros derivativos
2
11.454
11.454
70.997
70.997
37.173
37.173
2020
2019
PASSIVO
Nível Contábil Valor justo Contábil Valor justo
Custo amortizado:
Fornecedores
22.073
22.073
16.041
16.041
Empréstimos e financiamentos, debêntures e encargos de
dívidas
111.875
111.981
93.414
93.318
Passivos financeiros setoriais
1.914
1.914
1.105
1.105
Arrendamentos operacionais
859
859
633
633
136.721
136.827
111.193
111.097
Valor justo por meio de resultado:
Instrumentos financeiros derivativos
2
506
506
Derivativos: O valor justo estimado de ativos e passivos financeiros foi determinado por meio de informações disponíveis no mercado e por metodologias apropriadas de avaliação. A Companhia tem como política o gerenciamento dos
riscos, evitando assumir posições relevantes expostas a flutuações de valor justo. Nesse sentido, buscam operar instrumentos que permitam maior controle de riscos. Os contratos de derivativos são efetuados com operações de “swap”
e opções envolvendo juros e taxa de câmbio, visando eliminar a exposição à variação do dólar além de adequação do
custo das dívidas de acordo com o direcionamento do mercado. As operações de proteção contra variações cambiais
adversas requerem monitoramento constante, de forma a preservar a eficiência das suas estruturas. As operações
vigentes são passíveis de reestruturação a qualquer tempo e podem ser objeto de operações complementares ou
reversas, visando reduzir eventuais riscos de perdas relevantes. Hedge Accounting: Em 01 de julho de 2015, a
Companhia efetuou a designação formal de parte de suas operações de proteção do tipo “swap” (instrumento de
“hedge”) para troca de variação cambial e juros, para variação do CDI como “hedge accounting”. Em 2020 essas operações, assim como as dívidas (objeto do “hedge”) estão sendo avaliadas de acordo com a contabilidade de “hedge”
de valor justo. Em tais designações de “hedge” a Companhia documentou: (i) a relação de “hedge”; (ii) o objetivo e
estratégia de gerenciamento de risco; (iii) a identificação do instrumento financeiro; (iv) o objeto ou transação coberta;
(v) a natureza do risco a ser coberto; (vi) a descrição da relação de cobertura; (vii) a demonstração da correlação
entre o “hedge” e o objeto de cobertura; e (viii) a demonstração da efetividade do “hedge”. Os contratos de “swap” são
designados e efetivos como “hedge” de valor justo em relação à taxa de juros e/ou variação cambial, quando aplicável. Durante o exercício, o “hedge” foi altamente efetivo na exposição do valor justo às mudanças de taxas de juros
e, como consequência, o valor contábil das dívidas designadas como “hedge” foi impactado em R$743 (R$122 em
2019) e reconhecido no resultado financeiro no mesmo momento em que o valor justo de “swap” de taxa de juros era
reconhecida no resultado. Incertezas: Os valores foram estimados na data do balanço, baseados em informações disponíveis no mercado e por metodologias apropriadas de avaliações, entretanto, considerável julgamento foi requerido
na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa mais adequada do valor justo. Como consequência,
as estimativas utilizadas e apresentadas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. Administração financeira de risco: A Diretoria tem responsabilidade geral pelo
estabelecimento e supervisão do modelo de administração de risco da Companhia. Assim, fixou limites de atuação da
Companhia com montantes e indicadores preestabelecidos na “Política de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado
Financeiro” (revista anualmente e disponível na web site da Companhia) e nos regimentos internos da diretoria da
Companhia. A gestão de risco da Companhia visa identificar, analisar e monitorar riscos enfrentados, para estabelecer
limites e mesmo checar a aderência aos mesmos. As políticas de gerenciamento de riscos e sistemas são revisadas
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regularmente, a fim de avaliar mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Companhia. A diretoria tem
como prática reportar mensalmente a performance orçamentária e os fatores de riscos que envolvem a Companhia.
A Companhia conta com serviços de empresa especializada e independente na gestão de risco de caixa e dívida, de
modo que é procedido monitoramento diário sobre o comportamento dos principais indicadores macroeconômicos e
seus impactos nos resultados, em especial nas operações de derivativos. Este trabalho permite definir estratégias de
contratação e reposicionamento, visando menores riscos e melhor resultado financeiro. Gestão de risco de capital:
O índice de endividamento no final dos exercícios são:
2020
2019
Dívida (1)
111.875
93.414
Caixa e equivalentes de caixa
(8.021)
(12.975)
Dívida líquida
103.854
80.439
Patrimônio líquido
93.501
87.715
Índice de endividamento líquido
1,11
0,92
(1)
A dívida é definida como empréstimos, financiamentos de curto e longo prazo e encargos de dívidas (excluindo
derivativos), conforme detalhado nas notas explicativas nº 18.
a) Risco de liquidez: A administração, através do fluxo de caixa projetado, programa suas obrigações que geram
passivos financeiros ao fluxo de seus recebimentos ou de fontes de financiamentos de forma a garantir o máximo
possível a liquidez, para cumprir com suas obrigações, evitando inadimplências que prejudiquem o andamento das
operações da Companhia. As maturidades contratuais dos principais passivos financeiros, incluindo pagamentos de
juros estimados e excluindo o impacto de acordos de negociação de moedas pela posição líquida, são as seguintes:
Taxa média de juros
efetiva ponderada
Até 6
6 a 12
1a3
3 a 5 Mais de
(%)meses meses meses
anos
anos 5 anos
Total
Fornecedores
21.347
726 22.073
Empréstimos financiamentos,
encargos de dívidas e debêntures
4,47% 34.560 19.029 31.389 30.294 14.810 130.082
Total
55.907 19.029 31.389 30.294 15.536 152.155
O risco de liquidez representa o risco da Companhia enfrentar dificuldades para cumprir suas obrigações relacionadas
aos passivos financeiros. A Companhia monitora o risco de liquidez mantendo investimentos prontamente conversíveis para atender suas obrigações e compromissos, e também se antecipando para futuras necessidades de caixa.
Pelo modelo energético brasileiro, a energia elétrica adquirida por consequência é produzida majoritariamente por
usinas hidrelétricas. Um período de escassez prolongado de chuvas, pode ocasionar, uma redução relevante nos
níveis dos reservatórios das usinas, obrigando o acionamento de termelétricas o que pode ocasionar aumento de
custos para as distribuidoras. Este cenário pode provocar uma pressão no caixa das distribuidoras a curto prazo,
fazendo com que medidas governamentais de equilíbrio ao sistema sejam implementados, como aumento nas tarifas
futuras e de bandeiras tarifárias. Estas ações, aliadas ao constante monitoramento dos compromissos assumidos pela
Companhia em seu contrato de compra de energia, reduza exposição da distribuidora quanto a variação no custo da
energia. A Companhia tem contrato de suprimento com a distribuidora que supre parte da região, contudo esse evento
tende a não prospectar risco. Com base no histórico a carga demanda foi amplamente atendida e não gerou efeito de
exposição ou sobrecontratação de energia elétrica. b) Risco de crédito: A Administração avalia que os riscos de caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e instrumentos financeiros derivativos são reduzidos, em função de
não haver concentração e as operações serem realizadas com bancos de percepção de risco aderentes à “Política de
Gestão de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro” do Grupo Energisa. Constituído no primeiro trimestre de 2010,
o Comitê de Auditoria do Conselho de Administração tem a função de supervisionar se a administração do Grupo vem
seguindo as regras e princípios estabelecidos na política. O risco de crédito é representado por contas a receber de
consumidores e concessionárias, o que, no entanto, é atenuado por vendas a uma base pulverizada de clientes e por
prerrogativas legais para suspensão da prestação de serviços a maioria dos clientes inadimplentes. O ativo financeiro
indenizável da concessão que corresponde a parcela estimada do capital investido na infraestrutura do serviço público
que não será totalmente amortizada até o final da concessão, será um direito incondicional de receber dinheiro ou
outro ativo financeiro do Poder Concedente, a título de indenização pela reversão da infraestrutura. Para os ativos
financeiros setoriais referem-se aos ativos decorrentes das diferenças temporárias entre os custos homologados da
Parcela A e outros componentes financeiros, constitui um direito a receber da Companhia. Esses valores são efetivamente liquidados por ocasião dos próximos períodos tarifários ou, em caso de extinção da concessão com a existência
de saldos apurados que não tenham sidos recuperados, serão incluídos na base de indenização já prevista quando da
extinção por qualquer motivo da concessão. Exposição a riscos de crédito: O valor contábil dos ativos financeiros
representa a exposição máxima do crédito, conforme apresentado abaixo:
Nota
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
5.1
8.021
12.975
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados
5.2
64.283
21.792
Consumidores e concessionárias
6
37.836
33.544
Ativos financeiros setoriais
9
3.040
9.052
Ativo financeiro indenizável da concessão
13
6.714
3.927
Instrumentos financeiros derivativos
31
11.454
c) Risco de mercado: taxa de juros e de câmbio: Parte dos empréstimos e financiamentos em moeda nacional,
apresentados na nota explicativa nº 18, é composta de financiamentos obtidos junto a diversos agentes de fomento
nacional (BNDES) e outras instituições do mercado de capitais. A taxa de juros é definida por estes agentes, levando
em conta os juros básicos, o prêmio de risco compatível com as empresas financiadas, suas garantias e o setor no
qual estão inseridas. Na impossibilidade de buscar alternativas ou diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias
para suas estimativas, em face dos negócios e às peculiaridades setoriais, esses são mensurados pelo “método do
custo amortizado” com base em suas taxas contratuais. Os resultados da Companhia não são suscetíveis a variações
dos passivos atrelados a moedas estrangeiras, principalmente ao dólar norte-americano. A taxa de câmbio do dólar
norte-americano encerrou o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 com alta de 28,93% sobre 31 de dezembro de 2019, cotado a R$5,1967 /USD. A volatilidade do dólar norte-americano em 31 de dezembro de 2020 era de
14,12%, enquanto em 31 de dezembro de 2019 era de 10,37%. Do montante das dívidas bancárias e de emissões da
Companhia já deduzidos dos custos a apropriar, em 2020, de R$112.361(R$93.421 em 2019), (R$52.300 em 2019)
estão representados em dólares, conforme nota explicativa nº18. As operações que possuem proteção cambial e os
respectivos instrumentos financeiros utilizados estão detalhadas abaixo. Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia
não possuía empréstimos em moeda estrangeira suscetíveis à variação cambial. Em 31 de dezembro de 2020 a marcação a mercado e instrumentos financeiros derivativos atrelados ao câmbio e aos juros, originados da combinação de
fatores usualmente adotados para precificação a mercado de instrumentos dessa natureza, como volatilidade, cupom
cambial, taxa de juros e cotação do dólar se apresentam conforme segue:
2020
2019
Ativo não circulante
11.454
Passivo circulante
506
De acordo com o CPC 40, apresentam-se abaixo os valores dos instrumentos financeiros derivativos da Companhia,
cujos valores não foram contabilizados como “fair value hedge”, vigentes em 31 de dezembro de 2020 e 2019 que
podem ser assim resumidos:
Valor de referência
Valor justo
Fair Value Option
Descrição
2020
2019
2020
2019
Dívida designada para
“Fair Value Option”

-

41.344

Moeda Estrangeira - USD e LIBOR

-

(52.294)

Posição Ativa
Moeda Estrangeira - USD e LIBOR
52.294
Swap Cambial
41.344 Posição Passiva
Taxa de Juros CDI
- (41.346)
(Derivativo)
Posição Líquida Swap
10.948
Posição Líquida Dívida + Swap
- (41.346)
O valor justo dos derivativos contratados, pela Companhia em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foi apurado com base
nas cotações de mercado para contratos com condições similares. Suas variações estão diretamente associadas às
variações dos saldos das dívidas relacionadas na nota explicativa nº 18 e ao bom desempenho dos mecanismos de
proteção utilizados, descritos acima. A Companhia não tem por objetivo liquidar esses contratos antes dos seus vencimentos, bem como possuem expectativa distinta quanto aos resultados apresentados como valor justo, conforme
abaixo demonstrado. Para uma perfeita gestão, é procedido monitoramento diário, com o intuito de preservar menores
riscos e melhores resultados financeiros. A Marcação a Mercado (MtM) das operações da Companhia foi calculada
utilizando metodologia geralmente empregada e conhecida pelo mercado. A metodologia consiste basicamente em
calcular o valor futuro das operações, utilizando as taxas acordadas em cada contrato, descontando a valor presente
pelas taxas de mercado. No caso das opções, é utilizado para cálculo do MtM uma variante da fórmula de Black &
Scholes, destinada ao cálculo do prêmio de opções sobre moeda. Os dados utilizados nesses cálculos foram obtidos
de fontes consideradas confiáveis. As taxas de mercado, como a taxa Pré e o Cupom de Dólar, foram obtidas diretamente do site da BM&F (Taxas de Mercado para Swaps). A taxa de câmbio (Ptax) foi obtida do site do Banco Central.
No caso das opções, as volatilidades implícitas de dólar também foram obtidas na BM&F. a) Variação das taxas de
juros: Considerando que o cenário de exposição dos instrumentos financeiros indexados às taxas de juros de 31 de
dezembro de 2020, seja mantido e que os respectivos indexadores anuais acumulados sejam (CDI = 2,77% e TJLP
= 4,87% a.a.) e caso ocorram oscilações nos índices de acordo com os três cenários definidos, o resultado financeiro
líquido seria impactado em:
Cenário II
Cenário III
Exposição
Cenário I (Deterioração (Deterioração
Instrumentos
(R$ mil)
Risco (Provável) (1)
de 25%)
de 50%)
Instrumentos financeiros ativos:
Aplicações financeiras no mercado
aberto e recursos vinculados
68.308
Alta CDI
1.366
1.708
2.049
Empréstimos, financiamentos e
debêntures.
(101.636)
Alta CDI
(2.033)
(2.541)
(3.050)
(10.259)
Alta IPCA
(464)
(580)
(696)
(111.895)
(2.497)
(3.121)
(3.746)
Subtotal (**)
(43.587)
(1.131)
(1.413)
(1.697)
Total - (Perdas)
(*) Considera o CDI de 31 de dezembro de 2021 (2,00% ao ano), cotação das estimativas apresentadas pela recente
Pesquisa do BACEN, datada de 31 de dezembro de 2020, TJLP 4,55%. (**) Não inclui as operações pré-fixadas no
valor de R$466.
Gestão de risco de capital: O risco de liquidez representa o risco da Companhia enfrenar dificuldades para cumprir
suas obrigações relacionadas aos passivos financeiros. A Companhia monitora o risco de liquidez mantendo investimentos prontamente conversíveis para atender suas obrigações e compromissos, e também se antecipando para
futuras necessidades de caixa.
32. BENEFÍCIOS PÓS- EMPREGO
a) Plano de suplementação de aposentadoria e pensão: A Companhia é patrocinadora de 1 plano de benefício
previdenciário a seus empregados, administrado pela EnergisaPrev, - Fundação Energisa de Previdência, entidade
fechada de previdência complementar, multipatrocinada, constituída como fundação, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, com funcionamento autorizado pela Portaria nº 47, de 24 de outubro de 2003, do
Ministério da Previdência Social - Secretaria de Previdência Complementar, de modalidade de contribuição definida,
aberto ao ingresso de novos participantes. I. Plano Energisa CD: O plano de benefícios Energisa CD, por ser de
modalidade contribuição definida puro, têm seus benefícios de riscos totalmente terceirizados com seguradora. Em
31 de dezembro de 2020 o plano possui 15 (10 em 2019) participantes ativos e nenhum assistido ou pensionista. A
Companhia reconheceu como despesa referente ao plano o montante de R$61 (R$53 em 2019). b) Prêmio aposentadoria: A Companhia em Acordo Coletivo de Trabalho concedeu aos seus colaboradores, um prêmio aposentadoria
a ser pago quando do requerimento das aposentadorias do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). O referido
Prêmio varia de 1,5 a 15 salários base, em razão do tempo de serviço prestado (mínimo de 6 anos e teto de 25 anos),
quando do direito do benefício - aposentadoria requerida. Os participantes do Plano CD que na data da aposentadoria
requerida, apresentarem valores depositados pela patrocinadora em suas contas individuais, montantes superiores
aos 15 salários base, não fazem jus ao prêmio. O saldo de patrocínio do prêmio monta em R$816 (R$826 em 2019)
e encontra-se provisionado na rubrica de Benefícios a empregados - plano de pensão no passivo circulante R$82
(R$112 em 2019) e no não circulante R$734 (R$714 em 2019). Abaixo são apresentados a conciliação dos ativos e
passivos reconhecidos no balanço, um demonstrativo da movimentação do passivo atuarial líquido, no exercício, e o
total da despesa reconhecida na demonstração do resultado da Companhia. A seguir está demonstrada a movimentação do passivo atuarial:
Reconciliação
2020
2019
Posição líquida em 2019 e 2018
826
802
Efeito em ORA
(122)
(101)
Efeito no resultado do exercício
112
125
Posição líquida em 2020 e 2019
816
826
Circulante
82
112
Não Circulante
734
714
Demonstração das despesas para os exercícios de 2021, segundo critérios do CPC33 (R1):
2021
Custo do serviço corrente (com juros)
37
Juros sobre as obrigações atuariais
45
Total da despesa bruta a ser reconhecida
82

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. Adicionalmente são utilizadas outras
premissas atuariais, tais como hipóteses biométricas e econômicas e, também, dados históricos de gastos incorridos
e de contribuição dos empregados. Os ganhos e perdas atuariais gerados por ajustes e alterações nas premissas
atuariais dos planos de benefícios de pensão e aposentadoria e os compromissos atuariais relacionados ao plano de
assistência médico são reconhecidos integralmente em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. c) Plano
de saúde: A Companhia mantém benefício pós emprego - plano de saúde, em duas modalidades, conforme segue:
• Reembolso de despesas médicas aos empregados lotados em sua sede, a razão de 60% do custo efetivo. Nessa
modalidade, o desligamento e ou a aposentadoria dos empregados automaticamente cessa esse benefício; • Benefício pós emprego e Assistência Médico-Hospitalar para os empregados ativos, aposentados e pensionistas e seus
dependentes legais. As contribuições mensais da Companhia correspondem aos prêmios médios calculados pela
operadora/seguradora, multiplicado pelo número de vidas seguradas. Esses prêmios são reajustados anualmente, em
função da sinistralidade, pela variação dos custos médicos e hospitalares, dos custos de comercialização, e de outras
despesas incidentes sobre a operação do seguro, com o objetivo de manter o equilíbrio técnico-atuarial da apólice.
As contribuições arrecadadas dos aposentados, pensionistas e ex-funcionários são reajustadas da mesma forma supracitado. O saldo atuarial do plano de benefício pós-emprego (Despesas de Assistência Médico-Hospitalar) de 2020
é de R$75 (em 2019 todo saldo havia sido revertido). Em 2019 foi registrado R$8 em outras despesas financeiras na
demonstração de resultado exercício. Além de, R$75 (R$351 em 2019) referente aos ganhos e perdas atuarias contabilizados em outros resultados abrangentes, líquidos de impostos no patrimônio líquido. A Companhia participa do
custeio de planos de saúde a seus empregados, administrados por operadoras/seguradoras reguladas pela ANS. No
caso de rescisão e ou aposentadoria, os empregados podem permanecer no plano desde que assumam a totalidade
do custeio e que façam direto, conforme legislação (Lei 9.656/98). No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 as
despesas com esse benefício foram de R$588 (R$575 em 2019). Abaixo são apresentados a conciliação dos saldos
reconhecidos no balanço, um demonstrativo da movimentação do passivo (ativo) atuarial líquido, no exercício, e o total
da despesa reconhecida na demonstração do resultado do exercício.
2020
2019
Valor presente das obrigações no início do ano
343
Juros sobre obrigação atuarial
8
(Ganhos) atuarial sobre a obrigação atuarial
75
(351)
Valor das obrigações calculadas no final do ano
75
Circulante
9
Não Circulante
66
Demonstração das despesas para o exercício de 2021, segundo critérios do CPC33 (R1):
Descrição
2021
Custo do serviço corrente
4
Juros sobre as obrigações atuariais
5
Valor das obrigações calculadas no final do ano
9
a. Principais hipóteses atuariais utilizadas:
2020
2019
AUTO
AUTO
GESTÃO SULAMERICA
CNU
GESTÃO SULAMERICA
VARIÁVEIS ECONÔMICAS
Taxa Real de desconto da
Obrigação Atuarial
3,80%
3,80%
3,80%
3,39%
3,39%
Expectativa Real de Inflação Futura
3,00%
3,00%
3,00%
3,50%
3,50%
Taxa de desconto da Obrigação
Atuarial
6,91%
6,91%
6,91%
7,01%
7,01%
Taxa de Crescimento de Benefícios
3,00%
3,00%
3,00%
3,50%
3,50%
Taxa Real de Crescimento de
Custos Médicos
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
Taxa de Crescimento de
Custos Médicos
7,12%
7,12%
7,12%
7,64%
7,64%
Taxa de Rotatividade
5,50%
5,50%
5,50%
4,0%
4,00%
Permanência no Plano na
aposentadoria
0,00%
75,00%
75,00%
0,00%
75,00%
Fator de Envelhecimento
3,00%
3,00%
Nulo
3,00%
3,00%
TÁBUAS BIOMÉTRICAS
BR-EMS 2015 BR-EMS 2015 BR-EMS 2015 BR-EMS 2015 BR-EMS 2015
Tábua de Mortalidade
por sexo
por sexo
por sexo
por sexo
por sexo
Tábua de Inválidos
MI-85 por sexo MI-85 por sexo MI-85 por sexo MI-85 por sexo MI-85 por sexo
Entrada de Invalidez
LIGHT (Fraca) LIGHT (Fraca) LIGHT (Fraca) LIGHT (Média) LIGHT (Média)
Crédito Unitá- Crédito Unitá- Crédito Unitá- Crédito Unitá- Crédito UnitáMétodo de Financiamento
rio Projetado rio Projetado rio Projetado rio Projetado rio Projetado
33. COMPROMISSOS
A Companhia possui compromissos relacionados a contratos de longo prazo com a compra de energia, como segue:
Contrato de compra de energia (*)
Vigência
2021
2022
2023
2024
Após 2024
2021 a 2031
83.167
85.125
89.174
91.371
702.206
(*)
Não estão incluídos os valores referentes à Quota do Proinfa.
Os valores relativos aos contratos de compra de energia, com vigência de 8 a 30 anos, representam o volume contratado pelo preço médio corrente findo do exercício de 2017 e foram homologados pela ANEEL.
34. MEIO AMBIENTE (*)
A Companhia trata os impactos sociais e ambientais de seus produtos, processos e instalações, através de programas
e práticas que evidenciam a sua preocupação e responsabilidade para com o meio ambiente, dentre as quais merecem destaque: 1. O Sistema de Gestão em Meio Ambiente, Aspectos Sociais, Saúde e Segurança do Trabalho - SGMASS implantado na Companhia é baseado nas normas ISO 14.001, OSHAS 18.001 e Legislação pertinente. O sistema é capaz de fornecer os subsídios necessários ao adequado monitoramento dos aspectos socioambientais, saúde
e segurança; 2. Os licenciamentos e gerenciamentos ambientais de empreendimentos e atividades atendem a todos
os requisitos legais e normas aplicáveis; 3. Redes isoladas: são usados cabos isolados nas redes onde a arborização
poderia ser mais afetada pelo contato com a baixa tensão energizada, e os vãos são dimensionados dentro do possível para preservar o equilíbrio ecológico. Da mesma forma, são usados cabos protegidos nas redes de média tensão
que têm proximidades com arborização, de forma a evitar podas indesejáveis; 4. Para as extensões de redes e linhas
que passem em regiões de mata ou área de preservação permanente, a empresa sempre estuda alternativas locacionais para desvio e apresenta aos órgãos ambientais os estudos necessários ao licenciamento/autorizações além das
eventuais medidas mitigadoras e/ou compensatórias a serem implementadas, para obter-se um diagnóstico favorável
à sua execução. Para impactos mínimos necessários, são realizadas as devidas compensações, sempre promovendo
plantio, recuperação de nascentes e cercamento de áreas para a promoção de regeneração natural. 5. Disposição e
tratamento de resíduos: além de ter conhecimento da natureza e das quantidades de resíduos gerados durante seu
processo de produção, possui procedimentos para manuseio, transporte e destinação final de produtos, todos em
conformidade com o SGMASS. Todo o descarte de resíduos classe I é feito através de empresa especializada, devidamente licenciada junto ao órgão ambiental competente. A companhia possui implantada a coleta seletiva em suas
unidades para separação e descarte dos resíduos classe II, realiza ainda logística reversa de materiais, possui caixas
separadoras de água e óleo nas subestações de energia e Kits de emergência para vazamento de óleo e produtos
químicos nas unidades. 6. Atuação junto ao poder público municipal e estadual para incluir a compatibilidade com a
arborização no planejamento de obras e treinamento de procedimentos adequados para poda de árvores. Todas as
unidades possuem treinamento de poda para o corpo técnico. 7. A Energisa tem consciência de sua responsabilidade
ambiental, procedendo desta forma à regeneração de óleos isolantes utilizados em seus equipamentos, garantindo a
reutilização deste material e evitando a poluição do meio ambiente. 8. Desenvolvimento de campanhas de redução de
consumo de água e energia, educação com base nos 3R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) e educação para o consumo
consciente, através da distribuição de cartilhas e palestras nas escolas (Dia da Água, Semana do Meio Ambiente),
e da divulgação interna (intranet, adesivos e cartazes fixados pela empresa e proteção de tela dos computadores).
Através do Programa Nossa Energia, juntamente com o Programa de Eficiência Energética, a Companhia desenvolve
ações nas comunidades para o consumo consciente e redução de consumo de energia, além de troca de equipamentos pouco eficientes por outros que promovam a otimização do consumo. 9. Contratação de fornecedores: contrata
fornecedores que comprovadamente tenham boa conduta ambiental. E informa aos parceiros e clientes sobre as boas
práticas adotadas pela empresa na preservação e defesa do meio ambiente, que visam, em suma, preservar a vida.
10. A Companhia realiza ações para redução da emissão de gases, possui política de renovação da frota, regra de
velocidade máxima nos veículos, manutenção periódica, transporte solidário através do controle de viagens e procura
utilizar o biocombustível. No exercício de 2020, os montantes investidos nos projetos acima descritos totalizaram
R$8.271 (R$5.682 em 2019), sendo R$7.822 (R$5.279 em 2019) alocados no ativo intangível e R$449 (R$403 em
2019) em custos e despesas operacionais.
(*)
Informações fora do escopo dos auditores independentes.
35. INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FLUXO DE CAIXA
Em 2020 e 2019, as movimentações patrimoniais que não afetaram o fluxo de caixa da Companhia, são:
2020
Atividades operacionais
Ativo financeiro indenizável da concessão - Bifurcação de ativos
2.649
Ativo financeiro indenizável da concessão - valor justo ativo indenizável
161
Fornecedores
1.259
Arrendamento mercantil - CPC 06(R2)
538
Atividades de investimentos
Aquisição de intangível em processo de pagamento
1.259
Arrendamento mercantil - CPC 06(R2)
538

2019
369
149
496
874
496
874

36. ATAQUE CIBERNÉTICO
Os sistemas computacionais operacionais da Companhia sofreram ataque cibernético em 28 de abril de 2020, deflagrado por hackers, tendo sido completamente superado e as ações de reforço a estruturas de tecnologia e neutralização de novos ataques cibernéticos foram implementados. A Companhia contratou consultores especializados em
mapeamento de soluções de tecnologia com expertise também em trabalhos forenses não tendo sido identificado
“captura” de informações seja operacional ou financeira da Companhia. Adicionalmente, ressalta-se que o evento não
proporcionou qualquer impactado na elaboração das demonstrações financeiras ora apresentadas.
37. EVENTOS SUBSEQUENTES
37.1. Bandeiras tarifárias: A ANEEL definiu a aplicação da Bandeira amarela para o mês de janeiro a março de
2021, resultado de análises do cenário hidrológico do país. 37.2. Pagamento de dividendos do exercício 2020. O
Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 11 de março de 2021, aprovou a distribuição de
dividendos à conta do lucro do exercício de 2020, no montante de R8.244, equivalentes a R$273,7293053526 por
ação ordinária do capital social. Os pagamentos serão efetuados a partir de 29 de março de 2021, com base na posição acionária da Companhia em 11 de março de 2021.
DIRETORIA EXECUTIVA
Eduardo Alves Mantovani - Diretor Presidente
Mauricio Perez Botelho - Diretor Financeiro
Fernando Cezar Maia - Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia
José Marcos Chaves de Melo - Diretor de Suprimentos e Logística
Daniele Araújo Salomão Castelo - Diretora de Gestão de Pessoas
Fabio Lancelotti - Diretor Técnico e Comercial
Gioreli de Sousa Filho - Diretor sem designação específica
Vicente Côrtes de Carvalho
Contador - CRC-MG 042523/O-7 “S” RJ
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ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S.A. Nova
Friburgo - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de
Energia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2020, o
desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
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. Outros assuntos: Demonstração
do valor adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de
2020, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo com
os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião,
essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas
em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A
administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração e o Balanço Social. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e o Balanço Social e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios. Em
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e o Balanço Social e, ao fazê-lo, considerar se esses relatórios estão, de forma relevante, inconsistentes com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidos de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório
da Administração e/ou no Balanço Social, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito. 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) 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, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua con-
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tinuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras tomadas em conjunto estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 11 de março de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC - 2SP015199/O-6
Roberto Cesar Andrade dos Santos
Contador CRC - 1RJ093771/O-9
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SALOBO METAIS S.A.

CNPJ/ME nº 33.931.478/0001-94 - (Companhia Fechada)
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Senhores Acionistas,
alcance de metas de produção estabelecidas para os próximos anos e, sobretudo, sustentabilidade do negócio.
A Diretoria da Salobo Metais S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e esta- Apesar da perspectiva crescente de preço de commodities no último ano, a volatilidade de mercado esteve presente
tutários vigentes, submete à apreciação da Assembléia Geral Ordinária o Relatório de atividades da Sociedade e as de forma evidente, em função, sobretudo, dos efeitos causados à macroeconomia mundial em decorrência da pandeDemonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
mia do COVID-19. Neste contexto, estamos sempre em busca de melhorar nossa competitividade, com baixos custos
Localizado a 100 km a noroeste do complexo de minério de ferro de Carajás, no município de Marabá - Estado do Pará e qualidade do produto.
e inserida na Província Mineral de Carajás, a Mina do Salobo produz concentrado de cobre contendo ouro associado A Salobo Metais tem como principais pilares de gestão a saúde e segurança de nossos empregados e colaboradores,
para atender ao mercado externo.
preservação do meio ambiente, responsabilidade social, respeito às comunidades locais e fornecedores, promovendo
Em 2020, a produção de cobre e ouro foi inferior ao ano anterior, (Cobre: 172,7 kt em 2020 vs 189,4 kt em 2019 e qualidade e valorização da vida.
Ouro: 10,3 t em 2020 vs 11,5 t em 2019), em função principalmente da menor alimentação da Planta (20,5 Mt em 2020 A composição acionária da empresa SALOBO METAIS S.A. está assim representada: - Vale S.A. - 99,99%; - DOCEvs 23,9 Mt em 2019).
PAR S.A. - 0,01%.
A receita líquida gerada em 2020 foi de R$ 7.267.106.760,57, ficando 30% acima em relação ao ano anterior (R$ Ao encerrarmos o exercício de 2020, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale
5.585.442.555,00), com destaque positivo advindo da valorização do dólar frente ao real e maiores preços de S.A., bem como o comprometimento de todos os colaboradores pela dedicação e empenho na condução de nossas
commodities.
operações e busca por resultados sustentáveis.
Nossa estratégia de austeridade, com foco em melhorias e simplicidade nos processos, bem como redução de custos
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2021.
a níveis mundialmente praticados, vem favorecendo os bons resultados da empresa.
Fabio Martins Cesconetto
Jose Luiz Marques Santana
Marcio Felipe Milheiro Aigner
Os investimentos aplicados estão sendo conduzidos de maneira criteriosa e encarados como fator estratégico para o
Diretor
Diretor
Diretor
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em milhares de reais
Em milhares de reais
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Exercícios findos
31 de dezembro de 31 de dezembro de
Exercícios findos
em 31 de dezembro de
Notas
2020
2019
em 31 de dezembro de
Notas
2020
2019
Ativo
Fluxo
de
caixa
das
atividades
operacionais:
Notas
2020
2019
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
4.390.488 2.577.496 Ativo circulante
Receita de vendas, líquida
4
7.267.107 5.585.443 Ajustado por:
Depreciação, amortização e exaustão
12 e 13
492.727
556.244 Caixa e equivalentes de
9
3.924.837
2.797.411
Custo dos produtos vendidos
5(a) (3.037.659) (2.912.196) Baixa de imobilizado
12
80.617
78.596 caixa
10
920.882
1.240.051
Provisão (reversão) de processos judiciais
8.937
(13.852) Contas a receber
4.229.448 2.673.247 Juros e variações monetárias, líquidas
Lucro bruto
(301.177)
184.345 Estoques
11
392.322
424.730
Outros
(2.195)
376
Despesas operacionais
Tributos
antecipados
Variações de ativos e passivos:
sobre o lucro
3.518
4.895
Com vendas e administrativas
(3.477)
(2.350) Contas a receber
779.848
262.343
8
37.185
78.702
Estoques
47.991
(97.981) Tributos a recuperar
(120.795)
(85.551) Tributos a recuperar
Outras despesas operacionais, líquidas
5(b)
(52.870)
63.982 Outros
29.345
27.685
7 (c)
3.337
(83.117)
4.105.176 2.585.346 Aplicações de reinvestimento
Lucro operacional
5.308.089
4.573.474
Fornecedores
(65.499)
181.151
Salários e encargos sociais
14.668
(20.416) Ativo não circulante
Resultado financeiro
6
Tributos a pagar
(3.723)
8.308 Tributos a recuperar
8
167.696
71.932
Receitas financeiras
557.819
306.755 Outros ativos e passivos, líquidos
(17.126)
(88.046)
Caixa gerado pelas operações
5.376.023 3.609.429 Tributos diferidos sobre
(272.507) (314.605) Imposto pagos
Despesas financeiras
7
106.119
82.068
(760.894) (382.259) o lucro
Aplicações de
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
4.390.488 2.577.496 Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
4.615.129 3.227.170 reinvestimento
7 (c)
155.697
159.034
Fluxo de caixa das atividades de
Tributos sobre o lucro
7
8.955
8.718
Outros
investimento:
Tributo corrente
(798.921) (386.484) Adições ao imobilizado e intangível
438.467
321.752
12
(1.559.097) (1.019.763)
Diferido
13
11.435
19.506
24.052
(5.286) Caixa líquido utilizado nas atividades de
Tributo diferido
investimento
(1.559.097) (1.019.763)
Intangíveis
12
10.338
4.733
(774.869) (391.770) Fluxo de caixa das atividades de
financiamento:
9.451.639
8.418.869
Imobilizado
12
3.615.619 2.185.726 Transações com acionistas:
Lucro líquido do exercício
9.911.879
8.764.860
Dividendos pagos aos acionistas
17 (c) (1.561.908) (1.718.005)
Lucro básico e diluído por ação – Em R$
0,43
0,29 Amortização de debêntures
15.219.968
13.338.334
14
(366.698) (327.624) Total do ativo
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. Caixa líquido utilizado nas atividades de
Passivo
(1.928.606) (2.045.629)
financiamento
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Passivo circulante
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
Em milhares de reais
10
483.959
509.560
no exercício
1.127.426
161.778 Fornecedores
Exercícios findos Caixa e equivalentes de caixa no início do
Salários e encargos sociais
101.170
86.502
em 31 de dezembro de exercício
2.797.411 2.635.633
Tributos a recolher
8
207.713
173.409
2020
2019 Caixa e equivalentes de caixa ao final do
exercício
3.924.837 2.797.411 Dividendos
17
668.157
390.477
Lucro líquido do exercício
3.615.619 2.185.726 Transações que não envolveram caixa:
Debêntures
14
482.029
357.594
- Adições ao imobilizado com custo da
Outros resultados abrangentes
desmobilização de ativos
15
(26.710)
(83.825) Provisão para compensação
1.718
12.410
Total do resultado abrangente
3.615.619 2.185.726 Adições para compensação ambiental
12
(17.841)
(86.021) ambiental
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. Outros
949
4.402
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.945.695
1.534.354
Em milhares de reais
Capital
Reserva
Reserva
Reserva de
Dividendo
Lucros Patrimônio Passivo não circulante
14
357.594
social
de ágio
legal incentivos fiscais adicional proposto acumulados
líquido Debêntures
Saldo em 31 de dezembro de 2018
7.883.355
(58.390)
260.018
1.274.461
1.288.504
- 10.647.948 Obrigações para desmobiLucro líquido do exercício
2.185.726 2.185.726 lização de ativos
15
220.343
193.633
Transações com acionistas:
Provisões
para
processos
Dividendos de exercícios anteriores
(1.288.504)
- (1.288.504)
16
12.904
9.643
Apropriação para reservas
109.286
514.532
(623.818)
- judiciais
Dividendos mínimos obrigatórios
(390.477) (390.477) Provisão para compensação
Dividendo adicional proposto
1.171.431
(1.171.431)
- ambiental
105.577
87.804
Saldo em 31 de dezembro de 2019
7.883.355
(58.390)
369.304
1.788.993
1.171.431
- 11.154.693 Outros
4.725
613
Lucro líquido do exercício
3.615.619 3.615.619
343.549
649.287
Transações com acionistas:
Dividendos de exercícios anteriores
(1.171.431)
- (1.171.431) Total do passivo
2.289.244
2.183.641
Apropriação para reservas (nota 17)
180.781
762.210
(942.991)
- Total do patrimônio líquido
12.930.724
11.154.693
Dividendos mínimos obrigatórios
(668.157) (668.157)
Dividendo adicional proposto
2.004.471
(2.004.471)
- Total do passivo e patrimônio
15.219.968
13.338.334
Saldo em 31 de dezembro de 2020
7.883.355
(58.390)
550.085
2.551.203
2.004.471
- 12.930.724 líquido
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
ser reinvestido na aquisição de novas máquinas e equipamentos, sujeito à
1. Contexto operacional: A Salobo Metais S.A. (“Sociedade”) é uma sociedade Os custos unitários ficaram maiores em 2020, principalmente pelo maior preço aprovação posterior pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia
(SUDAM). O mecanismo deste incentivo exige contrapartida em valor
anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, Brasil. A Sociedade dos insumos, material e maior provisão com remuneração variável.
Exercícios findos equivalente a 50% do benefício por parte do contribuinte na aquisição dos
realiza a exploração, lavra e beneficiamento mineral com o objetivo de produzir e b) Outras receitas (despesas) operacionais,
em 31 de dezembro de bens. O subsídio para reinvestimento é registrado em conta de reserva de
comercializar concentrado de cobre. As operações são realizadas por meio de um líquidas:
2020
2019 lucros, com impedimento para distribuição de dividendos aos acionistas. Esse
complexo de mina e usina de beneficiamento localizado em Carajás. A Sociedade
12.911
11.803 incentivo fiscal irá expirar em 2023. Conforme resolução da Superintendência
foi constituída com o objetivo de atender as necessidades das operações e Receita na venda de materiais
(9.412)
(7.826) de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) Nº 65 DE 29/12/2017 - art. 29, a
plano de negócios do acionista controlador Vale S.A. (“Vale”). As demonstrações Custo na venda de materiais
3.130
192 Sociedade que optar pelo benefício do incentivo fiscal, deverá manter conta
financeiras da Sociedade para o exercício findo em 31 de dezembro de Reversão para perda de estoques de materiais
(8.071)
(8.071) específica referente as operações de reinvestimento no Banco da Amazônia
2020 foram elaboradas no pressuposto de sua continuidade operacional. Amortização de ativo diferido
(150)
(721) S.A.. Em 2020, a Sociedade possuía em suas aplicações financeiras o
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração de Gastos com externalidades
(8.937)
13.852 montante de R$ 155.697 (R$159.034 em 2019). Principal política contábil:
conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade (“demonstrações Reversão (provisão) de processos judiciais
(13.498)
(15.808)
financeiras”) foram preparadas e estão apresentados de acordo com as práticas Estudos e pesquisas
(60.007)
(57.911) Os tributos sobre o lucro são calculados aplicando a alíquota em vigor no
contábeis adotadas no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis Custo com baixa de ativos
(4.299) Brasil, que é de 34%. Os tributos diferidos sobre o lucro são reconhecidos
(“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as Auto de infração
(26.464)
(4.819) com base nas diferenças temporárias entre o valor contábil e a base fiscal dos
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e apenas essas Despesas Lei Rouanet
(10.297)
(11.943) ativos e passivos, bem como dos prejuízos fiscais apurados. Os ativos fiscais
informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão Outros
(120.795)
(85.551) diferidos decorrentes de prejuízos fiscais e diferenças temporárias não são
da Administração da Sociedade. b) Base de apresentação: As demonstrações Total
Exercícios findos em reconhecidos quando não é provável que lucros tributáveis futuros estejam
financeiras foram preparadas com base no custo histórico e ajustadas para 6. Resultado financeiro:
31 de dezembro de disponíveis contra os quais as diferenças temporárias dedutíveis possam
refletir (i) perdas pela redução ao valor recuperável (“impairment”) de ativos. Os
2020
2019 ser utilizadas. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos por
eventos subsequentes foram avaliados até 29 de janeiro de 2021, data em que Despesas financeiras
(133.539) (106.215) meio do resultado. Estimativa e julgamento contábil crítico: Julgamentos,
a emissão dessas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria. Juros brutos das debêntures
(59.528) estimativas e premissas significativas são requeridas para determinar o valor
Em janeiro de 2019 ocorreu o rompimento da barragem da mina do Córrego do Juros e variações monetárias sobre empréstimos (i)
(95.305)
(12.858) dos impostos diferidos ativos que são reconhecidos com base no tempo e
Feijão de propriedade da Vale, acionista controlador da Sociedade. Os impactos Pis e cofins sobre receitas financeiras
(269)
(3.968) nos lucros tributáveis futuros. Os tributos diferidos ativos decorrentes de
do evento são mensurados e divulgados nas demonstrações financeiras da Vale, Despesas com IOF
não havendo desdobramentos relevantes que impactem o plano de negócios Juros e multas s/ atraso de recolhimento de
prejuízos fiscais e diferenças temporárias são reconhecidas considerando
(797)
(12.160) premissas e fluxos de caixa projetados. Os ativos fiscais diferidos podem
da Sociedade, bem como alterações em suas demonstrações financeiras em impostos
Variações
monetárias
e
cambiais
(42.049)
(79.174)
decorrência do evento. c) Moeda funcional: As demonstrações financeiras
ser afetados por fatores incluindo, mas não limitado a: (i) premissas internas
(548)
(40.702) sobre o lucro tributável projetado, baseado no planejamento de produção e
são mensuradas utilizando o real (“R$”), que é a moeda do principal ambiente Outras
(272.507)
(314.605)
econômico no qual a Sociedade opera (“moeda funcional”). d) Principais políticas
vendas, preços de commodities, custos operacionais e planejamento de
contábeis: As políticas contábeis significativas aplicadas na preparação dessas Receitas financeiras
custos de capital; (ii) cenários macroeconômicos; e (iii) comerciais e tributários
Rendimentos
de
aplicações
financeiras
76.708
245.146
demonstrações financeiras foram incluídas nas respectivas notas explicativas
Tributos a
Tributos a
Variações
monetárias
e
cambiais(ii)
476.765
60.572
e são consistentes em todos os exercícios apresentados. Algumas normas e
8. Outros tributos:
recuperar
recolher
Outras
4.346
1.037
interpretações contábeis foram emitidas, porém, ainda não estão em vigor
31 de
31 de
31 de
31 de
557.819
306.755
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020. A Sociedade não adotou
dezembro dezembro dezembro dezembro
Resultado
financeiro,
líquido
285.312
(7.850)
antecipadamente nenhuma destas normas. Adicionalmente, a Sociedade não
de 2020 de 2019
de 2020
de 2019
espera que essas normas tenham um impacto material nas demonstrações (i) Referem-se a juros e variações monetárias sobre empréstimos de curto Imposto sobre circulação
prazo
contraídos
e
liquidados
no
exercício
de
2019.
(ii)
Referem
se
a
variação
financeiras em períodos subsequentes. e) Estimativas e julgamentos
de mercadorias e serviços
contábeis críticos: A preparação das demonstrações financeiras requer o cambial realizada e ao aumento do dólar no exercício de 2020. Política ("ICMS")(i)
69.790
16.517
5.104
2.213
contábil:
As
transações
em
moeda
estrangeira
são
convertidas
para
a
moeda
uso de estimativas e o exercício de julgamentos por parte da Administração na
Impostos e contribuições
funcional
utilizando
a
taxa
de
câmbio
vigente
na
data
das
transações.
Os
aplicação das políticas contábeis da Sociedade. Essas estimativas são baseadas
federais brasileiras(ii)
134.854
133.907
173.527
135.501
na experiência e conhecimento da Administração, informações disponíveis na ganhos e as perdas cambiais resultantes da conversão pela taxa de câmbio Compensação Financeira
do
fim
do
período
são
reconhecidos
no
resultado
como
despesa
ou
receita
data do balanço e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que
pela Exploração de Recursos
se acredita serem razoáveis sob circunstâncias normais. Alterações nos fatos financeira, e são gerados principalmente devido à compra de insumos e Minerais ("CFEM")
11.616
20.522
e circunstâncias podem conduzir a revisão dessas estimativas. Os resultados vendas de produtos para o mercado externo em dólares norte-americanos Imposto sobre serviços
108
82
507
409
reais futuros poderão divergir dos estimados. As estimativas e pressupostos (“US$”).
Outros
129
128
16.959
14.764
31 de dezembro de 31 de dezembro de Total
significativos utilizados pela Sociedade na preparação destas demonstrações 7. Tributos sobre o lucro: a)
204.881
150.634
207.713
173.409
2020
2019 Circulante
financeiras estão apresentadas nas respectivas notas explicativas. 3. Pandemia Imposto de renda diferido
37.185
78.702
207.713
173.409
de coronavírus: A pandemia de COVID-19 se desenvolveu rapidamente em Ativo tributário diferido
Não circulante
167.696
71.932
2020, com relatos de várias fatalidades decorrentes da COVID-19, incluindo os Diferenças temporárias:
Total
204.881
150.634
207.713
173.409
5.928
3.422 (i) Refere-se ao aumento do ICMS CIAP, referente ao Projeto Salobo III. (ii)
locais das principais operações da Sociedade. A Administração da Sociedade Provisão para processos judiciais
segue acompanhando a evolução do cenário da pandemia e avaliando os Obrigações para desmobilização
Refere-se a Pis/Cofins/IRRF s/aplicações a recuperar e IR/CS a recolher no
38.187
39.891
possíveis impactos nos resultados operacionais, econômicos e financeiros de ativos
10.261
16.741 exercício de 2020.
futuros da Sociedade. A Sociedade tomou várias medidas para monitorar e Despesas pré operacionais
9. Caixa e equivalentes de caixa:
prevenir os efeitos da COVID-19, incluindo medidas de saúde e segurança para Provisão para participação no
31 de dezembro de 31 de dezembro de
16.659
10.483
os seus empregados, como distanciamento social e trabalho remoto, e ações resultado
2020
2019
28.392
para garantir o fornecimento de materiais essenciais para o processo de produção Provisão para perda ICMS(i)
Caixa e bancos
725.885
389.391
da Sociedade. No exercício de 2020, a Sociedade não sofreu interrupções ou Ágio na incorporação da Caulim
3.198.952
2.408.020
5.515
11.531 Aplicações financeiras
reduções significativas de suas atividades operacionais em função da COVID-19 do Brasil Investimentos ("CBI") (ii)
3.924.837
2.797.411
1.177
- Total
e não vislumbra, nesse momento, impactos significativos em sua operação que Outros
106.119
82.068 Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos
possam refletir em seus resultados econômicos e financeiros futuros. Caso a Tributos sobre o lucro
pandemia se prolongue ou aumente a intensidade nas regiões onde a Sociedade (i) Refere-se ao não aproveitamento do estorno do ICMS da lei do cobre no líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento
opera, as condições financeiras da Sociedade ou os resultados das operações Estado do Pará. (ii) Refere-se à incorporação reversa da CBI ocorrida em com insignificante risco de alteração de valor. O saldo de aplicações
futuras poderão ser impactados. 4. Receitas de vendas: As transações de 2001. O ágio da incorporação totalizou R$ 88.470, sendo 34% registrados financeiras em 31 de dezembro de 2020 refere-se a aplicações de Certificados
receitas de vendas foram realizadas na sua totalidade com a Vale International como imposto diferido ativo (de modo a refletir apenas o benefício fiscal a de Depósitos Bancários (CDB) no montante de R$ 3.198.952 (R$ 2.408.020
S.A. (parte relacionada) no montante de R$ 7.267.107 no exercício findo em 31 ser realizado pela amortização fiscal do ágio) e o saldo remanescente de R$ em 2019), prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos
de dezembro de 2020 (R$ 5.585.443 em 2019) . A Sociedade tem como prática 58.390 como reserva de capital no patrimônio líquido, conforme Instruções certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
10. Contas a receber e fornecedores:
exportar a totalidade de suas vendas e, portanto, tem imunidade e isenção de 349 e 319 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e CPC 18.
Contas a receber
Fornecedores
tributação sobre as vendas. O aumento da receita refere-se à variação cambial b) Reconciliação do imposto de renda: O total demonstrado como resultado
31 de
31 de
31 de
31 de
ocorrida no período. O volume de vendas de concentrado de cobre em 2020, de tributos sobre o lucro está reconciliado com as alíquotas estabelecidas pela
dezembro dezembro dezembro dezembro
foi de 517 toneladas comparado a 570 toneladas em 2019. Política contábil: legislação, como segue:
de 2020
de 2019
de 2020
de 2019
A receita é reconhecida quando o controle do bem ou serviço é transferido
Exercícios findos
para o cliente. A receita da Sociedade é reconhecida quando o produto for
em 31 de dezembro de Partes relacionadas
914.776 1.238.165
39.350
40.758
disponibilizado no porto de embarque, carregado no navio, no porto de descarga.
2020
2019 (conforme nota 18)
6.106
1.886
444.609
468.802
As vendas da Sociedade são realizadas de forma preponderante na modalidade Lucro antes dos tributos sobre o lucro
4.390.488 2.577.496 Terceiros
Total
920.882 1.240.051
483.959
509.560
do Incoterms conhecida como Free on Board (“FOB”), na qual a Sociedade Tributos sobre o lucro às alíquotas da
não é responsável pelo serviço de frete após a transferência de controle do legislação - 34%
(1.492.766) (876.349) 11. Estoques
produto ao cliente, que ocorre no momento do embarque da mercadoria. Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos:
31 de dezembro de 31 de dezembro de
2020
2019
5. Custos e despesas por natureza:
Exercícios findos Incentivos fiscais
762.210
514.532
a) Custo de produtos vendidos:
em 31 de dezembro de Preço de transferência
(17.802)
(28.338) Estoque de produtos
66.207
40.909
2020
2019 Outros
(26.511)
(1.615) (concentrado de cobre)
337.584
398.420
Pessoal
(189.491)
(157.676) Tributos sobre o lucro
(774.869) (391.770) Estoque de materiais de consumo
Material e serviço
(1.471.195) (1.310.635) c) Incentivos fiscais: A Sociedade possui incentivo fiscal de redução de Redução ao valor recuperável
(11.469)
(14.599)
Óleo combustível
(181.258)
(202.160) 75% do imposto de renda. O incentivo é calculado com base no lucro fiscal de estoque de consumo
392.322
424.730
Energia
(206.890)
(221.570) da atividade incentivada (lucro da exploração), e leva em conta a alocação Total
Aquisição de produtos
(209.967)
(246.438) do lucro operacional pelos níveis de produção incentivada durante os 10 Política contábil: Os estoques são registrados pelo menor valor entre custo
Depreciação, amortização e exaustão
(480.762)
(564.151) primeiros anos de exploração da mina de Salobo, com início em 2014 e e valor realizável líquido. Os custos de produção compreendem custos
Outros
(298.096)
(209.566) término em 2023. Um montante igual ao obtido com a economia fiscal, deve fixos e variáveis, direta e indiretamente atribuídos a produção. Os custos
Total
(3.037.659) (2.912.196) ser apropriado em conta de reserva de lucros, no patrimônio líquido, e não são agregados aos itens em estoque com base no custo médio. Na data de
Partes relacionadas
(166.723)
(155.051) pode ser distribuído como dividendos aos acionistas. Além destes incentivos apresentação das demonstrações financeiras, o valor realizável líquido dos
Terceiros
(2.870.936) (2.757.145) o montante equivalente a 30% do imposto de renda devido, apurado pela estoques é avaliado, e uma provisão para perda com estoques obsoletos ou
Total
(3.037.659) (2.912.196) alíquota de 15% sobre o lucro da exploração da atividade incentivada, pode de baixa movimentação pode ser reconhecida.
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CNPJ/ME nº 33.931.478/0001-94 - (Companhia Fechada)
12. Imobilizado e intangíveis

milhões e de IRPJ - DCTF’s, no montante de R$ 11 milhões. (ii) O aumento
Ativos
Imobilizado
do saldo do passivo contingente refere-se substancialmente a um processo
Terrenos
Imóveis Instalações Equipamentos minerários
Outros
em curso Intangível
Total de dano ambiental na unidade de conservação Floresta Nacional de Tapirapé
Saldo em 31 de dezembro de 2018
1.481 2.180.074 1.346.487
997.912
2.621.981
480.238
228.014
4.574 7.860.761 Aquiri, no montante de R$ 50 milhões. Política contábil: Uma provisão é
Adições(i)
1.189.610
- 1.189.610 reconhecida no momento em que a obrigação for considerada provável pela
Baixas
(4.136)
(19.465)
(45.786)
(5.990)
(3.219)
(78.596) diretoria jurídica e seus consultores jurídicos que serão necessários recursos
Depreciação, exaustão e amortização
(73.234)
(76.347)
(169.932)
(112.893) (112.514)
(3.253) (548.173) para liquidar a obrigação e puder ser mensurada com razoável certeza. A
Transferências
450
(6.314)
124.005
86.521
75.116
138.138
(421.328)
3.412
- contrapartida da obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação é
Total
1.931 2.100.526 1.390.009
895.036
2.538.418
499.872
993.077
4.733 8.423.602 atualizada de acordo com a evolução do processo judicial ou encargos
Custo
1.931 2.554.486 1.959.464
1.653.192
3.236.130 1.088.056
993.077
19.886 11.506.222
Depreciação acumulada
- (453.960) (569.455)
(758.156)
(697.712) (588.184)
(15.153) (3.082.620) financeiros incorridos e pode ser revertida caso a estimativa de perda não seja
Saldo em 31 de dezembro de 2019
1.931 2.100.526 1.390.009
895.036
2.538.418
499.872
993.077
4.733 8.423.602 mais considerada provável devido a mudanças nas circunstâncias, ou baixada
Adições (i)
1.603.648
- 1.603.648 quando a obrigação for liquidada. Estimativa e julgamento contábil crítico:
Baixas
(825)
(4.395)
(13.502)
(2.425)
(6.836)
(39.923)
(12.711)
(80.617) Por sua natureza, os processos judiciais serão resolvidos quando um ou mais
Depreciação, exaustão e amortização
(72.448)
(71.848)
(193.673)
(42.699) (101.700)
(2.288) (484.656) eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Normalmente, a ocorrência
Transferências
161.984
38.352
115.118
84.165
197.580
(617.803)
20.604
- ou não de tais eventos não depende da atuação da Sociedade e incertezas no
Total
1.106 2.185.667 1.343.011
814.056
2.579.884
588.916
1.938.999
10.338 9.461.977 ambiente legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos
Custo
1.106 2.711.160 1.986.555
1.729.848
3.320.295 1.305.483
1.938.999
15.198 13.008.644 da Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos futuros.
Depreciação acumulada
- (525.493) (643.544)
(915.792)
(740.411) (716.567)
(4.860) (3.546.667) 17. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 e
Saldo em 31 de dezembro de 2020
1.106 2.185.667 1.343.011
814.056
2.579.884
588.916
1.938.999
10.338 9.461.977 de 2019, o capital social é de R$ 7.883.355, correspondendo a 8.330.364.089
(i) Refere-se principalmente a fase de expansão da unidade de produção, denominada Projeto Salobo III.
ações ordinárias escrituradas, totalmente integralizadas e sem valor nominal.
b) Reserva de lucros: Reserva legal - Constitui uma exigência para todas
Política contábil: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de
atual
do
mercado
para
o
valor
do
dinheiro
no
tempo
e
dos
riscos
específicos
aquisição ou construção, líquido da depreciação acumulada e perdas por
as sociedades anônimas e representa a apropriação de 5% do lucro líquido
do
passivo
e
registrado
contra
o
resultado
do
exercício
e
é
liquidado
quando
redução do valor recuperável. Os custos dos ativos minerários desenvolvidos
anual apurado com base na legislação brasileira, até o limite de 20% do capital
do
início
do
desembolso
de
caixa
ou
contração
de
obrigação
a
pagar
internamente são determinados por (i) custos diretos e indiretamente atribuídos
social. Reserva de incentivos fiscais - Resulta da opção de designar uma
referente
ao
fechamento
da
mina
ou
desativação
dos
ativos
minerários.
Os
à construção da planta da mina; (ii) encargos financeiros incorridos durante o
parcela do imposto de renda devido para investimentos em projetos aprovados
custos
potenciais
cobertos
por
seguros
ou
indenizações
não
são
abatidos
do
período de construção; (iii) depreciação de bens utilizados na construção; (iv)
pelo governo bem como incentivos fiscais (nota 7c). c) Remuneração aos
montante
provisionado.
Estimativas
e
julgamentos
contábeis
críticos:
É
estimativa de gastos com descomissionamento e restauração da localidade; e
acionistas da Sociedade - Conforme estatuto social, 25% do lucro líquido
(v) outros gastos capitalizáveis ocorridos durante a fase de desenvolvimento necessário o julgamento para determinar as principais premissas utilizadas na do exercício (após constituições de reservas) deve ser distribuído a título de
da mina (quando o projeto se prova gerador de benefício econômico e existem mensuração das obrigações para desmobilização de ativos, tais como, taxa dividendo mínimo obrigatório.
capacidade e intenção da Sociedade de concluir o projeto). A exaustão dos de juros, custo de fechamento, vida útil do ativo considerando o estágio atual
31 de dezembro de 31 de dezembro de
ativos minerários é apurada com base na relação obtida entre a produção de exaustão e as datas projetadas de exaustão de cada mina. Alterações
2020
2019
efetiva e o montante total das reservas minerais provadas e prováveis. Os nessas premissas podem afetar significativamente o valor provisionado. Lucro líquido do exercício
3.615.619
2.384.442
demais ativos imobilizados são depreciados pelo método linear, com base na Portanto, a Sociedade considera as estimativas contábeis relacionadas aos Constituição de reserva legal
180.781
109.286
vida útil estimada, a partir da data em que os ativos se encontram disponíveis custos de encerramento da mina como uma estimativa contábil crítica e as Constituição de reserva de
para serem utilizados no uso pretendido. A exceção são os terrenos que não revisa anualmente. 16. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida incentivos fiscais
762.210
514.532
são depreciados. As vidas úteis estimadas são as seguintes:
em ações trabalhistas, cíveis, ambientais e tributárias em andamento na esfera Dividendos mínimos obrigatórios
668.157
390.477
Vida útil administrativa e judicial. As provisões para as perdas decorrentes dessas Dividendo adicional proposto
Imóveis
15 a 50 anos ações são estimadas e atualizadas pela Sociedade, amparada pela opinião (condicionado à aprovação em
Instalações
8 a 42 anos de consultores legais. Passivos contingentes consistem em causas discutidas assembleia de acionistas)
2.004.471
1.171.431
Equipamentos
2 a 33 anos nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa de perda é classificada Remuneração total do exercício
3.615.619
2.185.726
Ativos minerários
Produção como possível, para as quais o reconhecimento de provisão não é considerado
Os dividendos registrados em 31 de dezembro de 2019 no montante de R$
Outros
2 a 50 anos necessário pela Sociedade, baseado na opinião dos consultores legais.
390.477 referem-se aos dividendos mínimos obrigatórios de 2019, que foram
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados a cada exercício social
Provisões para
Passivos pagos durante o ano de 2020, conforme Assembleia Geral Ordinária de 10 de
e ajustados, se necessário. Os gastos relevantes com manutenção de áreas
processos judiciais
contingentes outubro de 2020. Em 2020, a Sociedade registrou como dividendos mínimos
industriais e de ativo relevantes, incluindo peças para reposição, serviços de
31 de dezembro de
31 de dezembro de obrigatórios um montante de R$ 668.157. Adicionalmente, em deliberação da
montagens, entre outros, são registrados no ativo imobilizado e depreciados
2020
2019
2020
2019 Assembleia Geral Ordinária de 10 de outubro de 2020, foram aprovados e
durante o período de benefícios desta manutenção até a próxima parada. A Processos tributários(i)
5.637
283.903
164.012
Sociedade avalia, ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação Processos trabalhistas
7.267
9.204
32.736
29.437 pagos os dividendos adicionais propostos do resultado de 2019, no montante
de que os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. O ativo está Processos civíeis
2
25.251
23.606 de R$ 1.171.431. Em 2020, foram registrados como dividendos adicionais
desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. Em 31 Processos ambientais(ii)
437
105.572
53.193 propostos um montante de R$ 2.004.471. Política contábil: A remuneração
de dezembro de 2020 e 2019 não há indicação de que os ativos imobilizados Total
12.904
9.643
447.462
270.248 aos acionistas se dá sob a forma de dividendos. Esta remuneração é
possam ter sofrido desvalorização. Estimativa e julgamento contábil crítico: (i) A constituição da provisão de processos tributários refere-se reconhecida como passivo nas demonstrações financeiras da Sociedade,
Reservas minerais - As estimativas de reservas provadas e prováveis são substancialmente à ICMS e IRPJ. O aumento do passivo contingente refere- com base no estatuto social. Qualquer valor acima da remuneração mínima
periodicamente avaliadas e atualizadas. Estas reservas são determinadas se a autos de infração e ações cautelares, referente a ICMS -TUST (Tarifa Uso obrigatória aprovada no Estatuto Social somente será reconhecido no passivo
usando técnicas de estimativas geológicas geralmente aceitas. O cálculo
circulante na data em que for aprovado pelos acionistas.
das reservas requer que a Sociedade assuma premissas sobre condições Sistema Transmissão de Energia) e ICMS Drawback no montante de R$ 107
futuras que são incertas, incluindo preços futuros do minério, taxas de câmbio 18. Partes relacionadas:Representados pelas seguintes operações com partes relacionadas à Sociedade:
e de inflação, tecnologia de mineração, disponibilidade de licenças e custos
31 de dezembro de
31 de dezembro de
de produção. Alterações em algumas dessas posições assumidas poderão
2020
2019
ter impacto significativo nas reservas provadas e reservas prováveis da
Sociedade. A estimativa do volume das reservas minerais é base de apuração Ativo circulante
da parcela de exaustão dos ativos minerários, e sua estimativa de vida útil é Contas a receber com partes relacionadas
1.401
2.359
fator preponderante para quantificação da provisão de recuperação ambiental Vale S.A.
913.375
1.235.805
das minas. Qualquer alteração na estimativa do volume de reservas das Vale International
1
minas e da vida útil dos ativos a ela vinculado poderá ter impacto significativo Outros
914.776
1.238.165
nos encargos de depreciação, exaustão e amortização e na avaliação de
Passivo circulante
impairment.
13. Ativo diferido:
31 de dezembro de
31 de dezembro de Contas a pagar com partes relacionadas
19.484
25.588
2020
2019 Vale S.A
1.145
1.167
Custo
80.714
80.714 Fundação Vale do Rio Doce Seguridade Social
2.885
2.553
Amortização acumulada
(69.279)
(61.208) Vale Energia S.A.
15.835
11.450
Total
11.435
19.506 Outros
O saldo de R$ 80.714, mantido como ativo diferido, está sendo amortizado Debêntures a pagar
482.029
357.594
desde de 1º junho de 2012, data da entrada em operação da Sociedade. O BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
prazo de amortização foi estipulado em 10 anos a partir dessa data. Em 2020 Dividendo a pagar
668.157
390.477
e 2019 a amortização foi de R$ 8.071 para cada período. Política contábil: Vale S.A.
1.189.535
788.829
O diferido é composto por gastos na fase pré-operacional da Sociedade.
Com a implantação da Lei 11.638/07 e, posteriormente, a Lei 11.941/09 que Passivo não circulante
atualizaram a Lei 6.404/76, o ativo diferido passou a não mais existir, sendo Debêntures a pagar
357.594
que o saldo existente até a data de 31 de dezembro de 2008 poderia ser BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
357.594
totalmente eliminado, realocado, quando possível, para outras contas do ativo,
1.189.535
1.146.423
ou mantido até a completa amortização desse saldo. A Sociedade efetuou a
análise sobre a natureza dos valores registrados no diferido e, reclassificou Todas as operações com partes relacionadas estão formalizadas através de contratos celebrados entre as partes. Caso esses contratos tivessem sido
parte do diferido para o imobilizado e optou por manter o saldo remanescente. estabelecidos com terceiros, os termos contratuais poderiam ser diferentes dos firmados com as partes relacionadas. A remuneração dos administradores da
O saldo remanescente é amortizado pelo prazo de 10 anos, iniciado a partir da Sociedade foi paga integralmente pelo acionista Vale. Não há remuneração baseada em ações da própria Sociedade e incentivos de longo prazo.
Resultados gerados pelas operações com partes relacionadas:
fase de operação da Sociedade em 2012.
Exercícios findos em 31 de dezembro de
14. Debêntures:
31 de dezembro de
31 de dezembro de
2020
2019
2020
2019 Receita bruta
7.267.107
5.585.443
Circulante
482.029
357.594 Receita de venda de cobre - Vale International
7.267.107
5.585.443
Não circulante
357.594
161.754
175.458
Total das debêntures
482.029
715.188 Despesas gerais - Vale S.A.
21.405
19.805
As debêntures foram emitidas em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Despesas com energia - Vale Energia S.A.
14.913
12.678
Econômico e Social (“BNDES”) (parte relacionada) em decorrência de Outros
7.465.179
5.793.384
assunção de dívida da Vale para com o BNDES, relativa aos financiamentos Resultado líquido gerado pelas operações com partes relacionadas
tomados para desenvolvimento do Projeto Salobo, quando da incorporação 19. Classificação dos instrumentos financeiros
dos direitos minerários. As debêntures estão sujeitas a atualização monetária A classificação dos ativos e passivos financeiros por moeda é a seguinte:
31 de dezembro de 2020
31 de dezembro de 2019
com base na variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
Custo
Custo
(“IGP-DI”) de 23,08% em 2020 (7,70% em 2019) mais juros remuneratórios
amortizado
em R$
em US$
amortizado
em R$
em US$
de 6,5% ao ano sobre o saldo atualizado, incorporados ao principal, sendo
3.924.837
3.924.837
2.797.411
2.797.411
resgatáveis em cinco parcelas anuais e sucessivas, principal mais juros, a partir Caixa e equivalente de caixa
920.882
7.507
913.375
1.240.051
4.246
1.235.805
do segundo ano após a Sociedade atingir o faturamento comercial acumulado Contas a receber
4.845.719
3.932.344
913.375
4.037.462
2.801.657
1.235.805
equivalente a 200.000 toneladas de cobre. Em 2020, a Sociedade realizou Total dos ativos financeiros
483.959
470.001
13.958
509.560
466.401
43.159
a amortização da 4ª parcela anual ao BNDES, no montante de R$ 366.698 Fornecedores
482.029
482.029
715.188
715.188
e a 3ª parcela paga em 2019 no montante de R$ 327.624, ficando a última Debêntures
965.988
952.030
13.958
1.224.748
1.181.589
43.159
parcela a ser amortizada em 2021. Essas debêntures não são conversíveis Total de passivos financeiros
em ações, porém são conjugadas com bônus de subscrição que conferem ao Política contábil: A Sociedade classifica os instrumentos financeiros com base no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas
seu titular o direito de subscrever ações preferenciais em aumento de capital características dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os instrumentos financeiros são mensurados ao valor justo por meio do resultado a menos
a ser deliberado por Assembleia Geral Extraordinária.
que certas condições que permitam uma mensuração subsequente ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou pelo custo amortizado
15. Obrigações para desmobilização de ativos:
sejam atendidas. Os passivos financeiros são inicialmente mensurados ao valor justo, líquido dos custos de transação incorridos e subsequentemente são
Referem-se aos custos esperados para o fechamento das minas e desativação mensurados ao custo amortizado e atualizados pelo método da taxa de juros efetivos.
dos ativos minerários vinculados. As variações na provisão para obrigações 20. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez de curto prazo e
para desmobilização de ativos são as seguintes:
possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com o foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura de capital que assegure a
31 de dezembro de 31 de dezembro de continuidade dos seus negócios no longo prazo. b) Gestão de risco de crédito - A exposição da Sociedade ao risco de crédito decorre de recebíveis em transações
2020
2019 comerciais e investimentos financeiros. O processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para
Saldo no início do exercício
193.633
109.808 manter o risco da Sociedade em um nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de recebíveis - A Sociedade atribui uma classificação de risco de crédito interna
Revisões nas estimativas de
26.710
83.825 para cada contraparte utilizando sua própria metodologia quantitativa de análise de risco de crédito, baseada em preços de mercado e informações financeiras da
fluxosde caixa (i)
Saldo no final do exercício
220.343
193.633 contraparte, bem como informações qualitativas sobre o histórico de relacionamento comercial. (ii) Gestão de risco de crédito de investimentos financeiros - Para
(i) Em 2020, a Sociedade revisou seu plano de mineração, a vida útil de alguns gerenciar a exposição de crédito originada por aplicações financeiras, a Sociedade controla a diversificação de sua carteira e monitora diferentes indicadores de
ativos e o escopo de trabalho, gerando um aumento da provisão reconhecida solvência e liquidez das diferentes contrapartes que foram aprovadas para negociação. c) Gestão de risco de mercado - A Sociedade está exposta a diversos
no ativo imobilizado. As taxas de juros de longo prazo utilizadas para desconto fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de caixa. Considerando a natureza dos negócios e operações da Sociedade, os principais fatores de
a valor presente e atualização das obrigações para desmobilização de ativos risco de mercado aos quais a Sociedade está exposta são: risco da taxa de câmbio, risco da taxa de juros e risco de preços de produtos e insumos. A avaliação do
foram de 3,54% a.a. e 3,36% a.a. em 31 de dezembro de 2020 e 2019, potencial impacto, oriundo da volatilidade dos fatores de risco e suas correlações, é realizada periodicamente para apoiar o processo de tomada de decisão a respeito
respectivamente. Política contábil: Os custos associados à remoção de estéril da estratégia de gestão do risco. d) Seguros - A Sociedade emite diversas políticas de seguros, tais como: política de seguro de riscos operacionais, seguro de risco
e outros resíduos (“custo de remoção estéril” ou “stripping costs”) incorridos de engenharia (projetos), responsabilidade civil, seguro de vida para seus funcionários, dentre outros. As coberturas destas apólices, similares às utilizadas em geral
durante o desenvolvimento da mina, antes da produção, são capitalizados na indústria de mineração, são emitidas de acordo com os objetivos definidos pela Sociedade, a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas pelo
como parte do custo depreciável do ativo imobilizado em desenvolvimento. mercado de seguro. De forma geral, os ativos da Sociedade diretamente relacionados as suas operações estão contempladas na cobertura dos seguros contratados.
Tais custos são amortizados pelo período da vida útil da mina. Os custos de
DIRETORES
estéril incorridos na fase de produção são adicionados ao valor do estoque.
Fabio Martins Cesconetto
Os custos de remoção de estéril são mensurados pelos custos fixos e
Diretor
variáveis, direta e indiretamente atribuídos a sua remoção e, quando aplicável,
é deduzido de eventual impairment, nos mesmos moldes adotados para a
José Luiz Marques Santana
Marcio Felipe Milheiro Aigner
unidade geradora de caixa no qual pertence. No reconhecimento da provisão,
Diretor
Diretor
o custo correspondente é capitalizado como parte do ativo imobilizado e é
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
depreciado pela vida útil dos ativos minerários correspondentes, resultando em
uma despesa reconhecida no resultado do exercício. O passivo de longo prazo
Flavio Ferreira
Cecília Fernandes Albuquerque
é descontado ao valor presente utilizando uma taxa que reflete a avaliação
Contador - RJ 085525/O-0
Gerente de Controladoria
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas Salobo Metais S.A.. Opinião: Examinamos capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicá- ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento
as demonstrações financeiras da Salobo Metais S.A. ("Sociedade"), que com- vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedipreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do pa- que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade.
trimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi- operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci- responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons- • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, trações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de- de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
a posição patrimonial e financeira da Salobo Metais S.A. em 31 de dezembro monstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operaexercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emi- cional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as tir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulganormas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitula- de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei- detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
ras". Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os prin- ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, in- eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter
cípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador dividualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas refe- o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se ese cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas nor- ridas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de sas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropria- acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
da para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audito- Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre oue da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da ria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de- nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro,
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi- 29 de janeiro de 2021.
PricewaterhouseCoopers
Patricio Marques Roche
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele- ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
Auditores Independentes
Contador
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
CRC 2SP000160/O-5
CRC 1RJ081115/O-4
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifica-
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Marketing digital é o
preferido de 76% dos gestores
Economia online impulsiona surgimento de novos negócios

S

em data para acabar
a pandemia e com o
retorno das medidas
de isolamento social, o marketing digital é visto como
a saída para a maioria das
empresas. A grande aposta
será a oferta de conteúdo
qualificado, conforme revela a pesquisa Estratégias
de Marketing Digital para
2021, elaborada pela Adaction, veículo de comunicação especializado em ações
de mídia digital, e pela Inflr, startup especializada em
ações com influenciadores
digitais.
De acordo com o levantamento, 76,19% dos
gestores de marketing e
executivos pretendem ampliar os investimentos em
marketing digital em 2021
e deste total, 38,1%, acreditam que a melhor forma
de atuar online é oferecendo conteúdo qualificado. “A
qualidade do marketing do
conteúdo vai falar alto em
2021. É notório que o engajamento sempre dependeu e vai depender cada vez
mais disto. E vai se destacar
quem apresentar as melho-

res soluções às necessidades
dos consumidores por meio
da oferta de informação
qualificada na hora certa”,
diz Thiago Cavalcante, diretor da Adaction e da Inflr. A pesquisa ouviu 2.100
pessoas ao final de 2020 e
identificou que o marketing
digital já supera 50% dos investimentos em campanhas
por ser mais assertivo.
De olho nesta tendência,
algumas prestadoras de serviço se voltam para oferecer novas formas de venda
de conteúdo, como é o caso da VendeRei. A startup,
lançada em fevereiro deste
ano, começou a ofertar no
mercado a possibilidade de
vender conteúdos digitais
em um minuto e se posiciona como a nova geração
de provedores deste tipo de
serviço. A VendeRei é um
marketplace para infoprodutos (produtos digitais)
que facilita a vida de quem
precisa colocar seu produto
ou serviço para vender online de forma simples e descomplicada.
E a simplificação do processo de inserção do produ-

to é o que os profissionais
de marketing procuram.
“Antes de lançar a VendeRei, fizemos uma pesquisa
de mercado que demonstrou que um dos principais
entraves dos provedores
de conteúdos e cursos na
Internet era justamente a
burocracia necessária para
disponibilizar seu negócio
ao público”, conta Douglas
Almeida, CEO da startup.
Na VendeRei, por sua
vez, é possível incluir um
produto em um minuto e
já sair com um link de checkout para efetuar a venda.
Para evitar falhas e manter
a qualidade, todos os novos
produtos inseridos são revisados no prazo máximo de
um dia útil.
“Toda a experiência do
usuário foi pensada para
que qualquer pessoa consiga usufruir da plataforma
de uma forma bem amigável. Nas outras plataformas,
o usuário precisa ter um cadastro e necessita cumprir
diversas etapas complicadas
previamente. Geralmente,
ele tem de ter uma landing
page e um vídeo de boas-

-vindas na área de membros”, explica Kevin Porter,
fundador da empresa.
A VendeRei, aliás, é fruto da experiência de Porter,
um recordista na venda de
conteúdo digital. De origem americana, o executivo
aprendeu a falar português
assistindo novelas e se tornou um dos professores de
inglês para brasileiros de
maior sucesso no Youtube,
somando 450 mil inscritos
em seu canal.
Disruptiva, a economia
digital vem acabando com
modelos de negócios ultrapassados ao mesmo tempo
que abre caminho para novos formatos. Para se ter
ideia, esse mercado movimenta cerca de 3 trilhões de
dólares anualmente. Não é
por acaso que cada vez mais
marcas deixam de lado os
canais de mídia tradicionais
para investir em canais de
marketing digital, que consegue alcançar um número
bem maior de pessoas e,
melhor do que isso, é capaz
de selecionar o público alvo
com uma precisão nunca
vista antes.

Varejo: apesar de alta em fevereiro
venda não compensa queda de janeiro
Os dados do Indicador
de Atividade do Comércio
da Serasa Experian mostram
que fevereiro de 2021 teve
alta de 0,2% quando comparado com o mês anterior. No
entanto, para o economista da Serasa Experian, Luiz
Rabi, esse crescimento não
significa um alívio para os
comerciantes. “Mesmo com
a expansão é preciso analisar todo o contexto, pois o
aumento de fevereiro não é
suficiente para compensar a

queda de 1,1% registrada em
janeiro de 2021”.
Quando feita a análise
por segmentos, é possível
observar que todos os setores impulsionaram o crescimento do índice, exceto o de
tecidos, vestuário, calçados e
acessórios, que foi o único
a registrar baixa, marcando
queda de 0,8%. O setor de
móveis, eletrodomésticos,
eletroeletrônicos e informática se destaca com o maior
crescimento, de 1%.

De acordo com Rabi,
com o aumento da inflação
e os cortes no auxílio emergencial, medida que foi fundamental para a recuperação
do varejo a partir de maio
de 2020, estamos vivenciando um momento em que os
hábitos de consumo focam
naquilo que é mais essencial,
como equipamentos para
contribuir com o conforto de casa ou com o home
office, por isso a compra de
produtos de vestuário é, de-

finitivamente, um gasto que
pode ser adiado.
“Tendo em vista o agravamento do cenário de saúde do brasileiro relacionado
a Covid-19 e a reintrodução
das medidas de distanciamento social em várias regiões do
país, é possível concluir, devido ao baixo desempenho
do primeiro bimestre do ano,
que os varejistas ainda terão
muitos desafios econômicos
pela frente”, finaliza o economista.

Verdade ou mentira?
Fausto Ribeiro assumirá
no dia 1º de abril

O

Banco do Brasil
já tem novo presidente. É Fausto
Ribeiro, diretor-presidente
da BB Administradora de
Consórcios e funcionário
de carreira do banco desde
1988. Ele sucederá a André Brandão, que renunciou
nesta quinta-feira, depois
de menos de seis meses no
comando da instituição. Ribeiro assumirá o cargo em
1º de abril.
O Ministério da Economia confirmou a indicação
de Ribeiro na noite desta
quinta-feira. Ele será o terceiro presidente da instituição no atual governo, depois de Rubem Novaes, que
ficou no cargo de janeiro de
2019 a setembro de 2020, e
de Brandão.
Indicado pelo ministro
Paulo Guedes e pelo presidente da Caixa Econômica
Federal, Pedro Guimarães,
Fausto Ribeiro tem passagens como gerente executivo em diretorias e em projetos específicos do Banco
do Brasil. De maio de 2013
a junho de 2016, foi diretor
geral da unidade do BB na
Espanha.
Ribeiro ocupou a Gerência Executiva da Unidade de Canais de junho de
2016 a fevereiro de 2019
e a Gerência Executiva da
Diretoria de Contadoria de
março de 2019 a agosto de
2020. Desde setembro do
ano passado, era diretor-presidente da subsidiária
encarregada da área de consórcios.
Graduado em direito e
em administração de empresas, o futuro presidente

do BB tem MBA Executivo
em Finanças no Ibmec e
pós-graduação em economia no Programa Minerva,
na Universidade George
Washington, nos Estados
Unidos.
Renúncia
O BB passou por um dia
conturbado nesta quinta-feira, pois o presidente do
banco, André Brandão, renunciou nesta quinta-feira.
A renúncia foi divulgada no
início da noite, em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão responsável por regular
as relações de companhias
com ações na bolsa de valores com os investidores. A
saída só terá efeito a partir
de 1º de abril. Brandão tinha assumido o comando
do BB em 22 de setembro
do ano passado, sucedendo
a Rubem Novaes.
Segundo o comunicado,
Brandão apresentou o pedido de renúncia nesta quinta-feira ao presidente Jair
Bolsonaro, ao ministro da
Economia, Paulo Guedes e
ao presidente do Conselho
de Administração do BB,
Hélio Lima Magalhães.
Brandão implementou
um programa de desligamento voluntário de cerca
de 5 mil funcionários do
banco e fechou 361 pontos de atendimento em todo o país, para economizar
R$ 353 milhões em 2021
e R$ 2,7 bilhões até 2025.
Em contrapartida, a gestão
anunciou a abertura de 14
agências voltadas ao agronegócio.

CONSTRUTORA COLARES LINHARES S/A
CNPJ/MF: 03.568.496/0001-92

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 2020.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 (EM R$)
ATIVO
31/12/2020
31/12/2019
PASSIVO
31/12/2020
31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
47.445.709
41.062.614 Empréstimos e Financiamentos
8.052.417
3.907.050
Contas a Receber
26.969.688
31.156.818 Fornecedores
2.484.557
9.489.954
Adiantamentos a Funcionários
14.676
140.046 Impostos e Contribuições a Recolher
1.460.777
1.907.025
Adiantamentos a Fornecedores
766.915
1.295.912 Salários e Encargos Sociais
4.451.932
5.106.696
Impostos a Recuperar
749.607
2.747.805 Obrigações com Consorciados
2.353.339
2.213.982
Créditos com Consorciados
264.717
264.717 Adiantamento de Clientes
3.727.131
2.507.519
Estoques
116.221
JSCP / Dividendos a Pagar
9.416.920
5.973.648
Outros Créditos
200.807
337.078 Outras Obrigações
1.016.131
2.388.986
Total do Ativo Circulante
76.528.338
77.004.990 Total do Passivo Circulante
32.963.203
33.494.861
ATIVO NÃO CIRCULANTE
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos
13.918.233
26.062.239
Depósitos Judiciais
1.462.941
1.321.638 Impostos Diferidos
1.734.602
1.364.590
Retenções Contratuais
282.520
254.540 Total do Passivo não Circulante
15.652.835
27.426.830
Total do Realizável a Longo Prazo
1.745.461
1.576.178 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Investimento
- Capital Social
58.100.000
58.100.000
Imobilizado Líquido
41.369.741
49.463.687 Reservas de Lucros
3.365.675
3.046.819
Intangível
400.783
400.783 Resultado do Período
9.962.609
6.377.128
Total do Ativo Não Circulante
41.770.524
51.440.647 Total do Patrimônio Líquido
71.428.284
67.523.947
TOTAL DO ATIVO
120.044.322
128.445.638 TOTAL DO PASSIVO
120.044.322 128.445.638
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
e 2019 (EM REAIS): 1 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Construtora Colares
FINDOS EM 31/12/2020 (EM R$)
Linhares S.A. tem por principal objeto social, o desenvolvimento de atividades
Capital
relacionadas à área de construção civil, dedicando-se particularmente aos
Social ReserLucros
segmentos da construção pesada. 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAIntegrali- vas de AcumulaÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo
zado Lucros
dos
Total
Eventos
com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Lei das Saldos em 31 de Dezembro de 2019 58.100.000 3.365.674 6.058.272 67.523.946
Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), e as alterações produzidas pelas Leis Lucro Líquido do Exercício
- 9.962.609 9.962.609
nº 11.638/07 e 11.941/09, assim como, os Pronunciamentos, as Orientações Aumento de Capital
e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Constituição de Reservas de Lucros
- 498.130 (498.130)
exigidos para as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro Pagto. Dividendos
- (6.058.272) (6.058.272)
de 2020. 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: A) Caixa e Equivalentes Saldos em 31 de Dezembro de 2020 58.100.000 3.863.805 9.464.479 71.428.284
de Caixa: Incluem os montantes de caixa, e os fundos disponíveis em contas
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
bancárias de livre movimentação, registrados ao custo, cujo risco de mudança
em seu valor é insignificante. B) Contas a Receber: As Contas a Receber R$240 mil para imposto de renda, e 9% sobre o lucro tributável para a contribuisão registradas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos de ção social sobre o lucro líquido. G) Apuração e Destinação do Resultado: As
seus créditos. C) Tributos a Recuperar: Referem-se a Créditos Fiscais de receitas são oriundas de obras realizadas por empreitada ou por Administração,
operações de Prestação de Serviços de Construção Civil e saldos negativos de assim como, pela locação de maquinas e equipamentos para limpeza urbana,
IRPJ e CSLL de exercícios anteriores, sobre os quais serão adotadas medidas sendo o reconhecimento das receitas e custos efetuados na medida da exeadministrativas compensatórias, de acordo com o que preceitua a legislação cução física de cada obra e na prestação dos serviços de locação de veículos
vigente. D) Imobilizado: O Imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, e equipamentos para limpeza urbana. O Estatuto prevê que os lucros líquidos
menos depreciação acumulada calculada pelo método das cotas constantes. dos exercícios apurados, serão destinados 5% (cinco por cento) à constituição
O custo histórico contempla os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do Capital Social e 3%
itens. E) Financiamentos: Todos os financiamentos tem origem na aquisição de (três por cento), no mínimo, à distribuição aos acionistas como dividendo obrimáquinas, veículos e equipamentos para utilização na execução dos objetivos da gatório, podendo a Assembléia Geral deliberar distribuição diversa da prevista
companhia. F) Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda no Estatuto. H) Patrimônio Líquido: Composto por Capital Social e Reservas
e a contribuição social do exercício foram calculados com base nas alíquotas de Lucros; o Capital Social é representado por 58.100.000 de ações ordinárias
de 15% acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de nominativas, sem valor nominal; as Reservas de Lucros foram calculadas em

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 (EM R$)
31/12/2020 31/12/2019
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA
127.732.526 127.668.836
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(12.736.487) (8.865.618)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
114.996.039 118.803.218
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
(91.200.142) (95.755.399)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
23.795.897 23.047.819
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
(15.786.017) (15.739.968)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO
(771.341)
2.268.648
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
7.819.960
108.000
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL
15.058.499
9.684.500
(-) IMPOSTO DE RENDA
(3.740.625) (2.425.538)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(1.355.265)
(881.834)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO
9.962.609
6.377.128
LUCRO POR AÇÃO
0,17
0,11
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2020 E 31/12/2019 (Em R$)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2020
2019
Lucro Líquido do Exercício
9.962.609 6.377.128
Ajustes para Reconciliação do lucro Líquido do
Exercício
8.299.135 3.736.856
Depreciação
Lucro Ajustado
18.261.744 10.113.985
Aumento (Redução) das Contas dos Grupos de
Ativo e Passivo
Contas a Receber
4.187.131 (18.658.393)
Impostos Recuperar
1.998.198
(627.606)
Outros Ativos
505.135 7.588.868
Fornecedores
(7.005.397) (2.437.461)
Salários e Encargos Sociais
(654.765) 1.537.409
Obrigações Tributárias
(446.248) (2.031.440)
Outros Passivos
356.125 (11.576.399)
Caixalíquidoprovenientedasatividadesoperacionais 17.201.923 (16.091.037)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aumento do Imobilizado
(36.691.903)
Redução (Aumento) Investimento
(205.189)
(Redução) Intangível
(140.670)
Caixa líquido proveniente das atividades de
investimento
(205.189) (36.832.573)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
(Redução) de Empréstimos e Financiamentos
(7.998.639) 26.872.235
JSCP / Dividendos Pagos
(2.615.000) (12.473.640)
Caixalíquidousadonasatividadesdefinanciamentos (10.613.639) 14.398.595
(Redução) Aumento de caixa e equivalentes de caixa 6.383.095 (38.435.016)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 41.062.614 79.497.630
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 47.445.709 41.062.614
conformidade com o disposto na Lei das S/A e o Estatuto Social da Companhia.
DIRETORIA: John Clark Andrade Corrêa - CPF 426.612.852-53 - Toigo de Quadros Caon - CPF 569.137.960-72. Ademir de Carvalho Vale Junior - Contador:
CRC-RJ- 070.545/O-7 - CPF: 021.452.427-24.
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