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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O ano que se encerrou foi sem precedentes para todos nós. O alcance e a duração da pandemia afetaram o mundo
de maneiras que ninguém poderia prever. O último ano também foi um período marcado por mudanças, desafios e
oportunidades, em que demonstramos imensa resiliência, criatividade e foco, desde a forma como atravessamos a
pandemia até o jeito como alavancamos nosso pilar estratégico (aumentar nossa exposição para fornecer energia mais
limpa e reduzir nossa pegada de carbono). Tivemos grandes realizações em 2020, tanto em aspectos operacionais
quanto financeiros, administrativos e estratégicos, pavimentando o caminho para 2021 e os próximos anos. Desde o
início da pandemia, nossas prioridades permaneceram as mesmas. Continuamos demonstrando nosso compromisso
com a segurança e entregando, simultaneamente, serviços essenciais aos clientes com o alto nível de confiabilidade
que eles esperam. Agradecemos a todos os nossos colaboradores, cujo desempenho foi excepcional em oferecer
um serviço seguro e confiável aos nossos clientes. Sua dedicação em fornecer um serviço de qualidade durante esse
período reflete a força da nossa cultura. Um ano após o início da pandemia, nossos negócios estão caminhando bem,
superando desafios e entregando um desempenho financeiro sólido, ao mesmo tempo em que geram valor para o
futuro. Estamos muito satisfeitos com os resultados do quarto trimestre e do ano de 2020. Encerramos o ano muito
bem, com um balanço forte, fluxo de caixa saudável e ampla posição de caixa. Aprimoramos nossa estrutura de capital
em 2020, em linha com nosso compromisso de reduzir custo de dívida e manter a flexibilidade do balanço. Além
disso, registramos recordes de receita e lucro líquido, que atingiram R$3,2 bilhões e R$1,0 bilhão, respectivamente.
O EBITDA de R$1,6 bilhão cresceu 8% em relação ao ano anterior, refletindo o bom desempenho das operações.
Reduzimos os fluxos de caixa operacionais e mantivemos alta eficiência de nossas UTEs. Por fim, em 2020, geramos
um retorno total aos acionistas de 42%. Desde o início da pandemia de COVID-19, tivemos disciplina na alocação de
capital, ao mesmo tempo em que continuamos avançando em nosso planejamento estratégico em todas as frentes.
Esse avanço se deve a investimentos contínuos, totalizando R$2,3 bilhões, para desenvolvermos nossos recursos
e uma forte base de ativos. Nossos projetos em construção estão em fases de conclusão distintas, sendo que a
maior parte do investimento no ano foi destinado à construção do Projeto Integrado Azulão- Jaguatirica e da UTE
Parnaíba V. São projetos importantes, que irão alavancar os resultados da empresa, alinhados a nossa estratégia
de crescimento. De acordo com dados divulgados pela Empresa de Planejamento Energético (EPE), a matriz de
geração brasileira contará cada vez mais com energia renovável nos próximos anos e, para garantir a confiabilidade
do sistema, será necessário encontrar métodos de geração que garantam a confiabilidade do sistema. Dessa forma,
acreditamos que o gás terá um papel crucial na transição para economia de baixo carbono, contribuindo para redução
das emissões da geração a diesel/óleo, sem risco de desabastecimento. Com isso, as nossas termoelétricas, além
de trazerem confiabilidade ao sistema, pois possuem despacho flexível, possuem custos inferiores aos de outras
alternativas de combustível fóssil. Queremos seguir liderando o desenvolvimento de projetos que proporcionem
energia segura, estável e acessível à sociedade, além de apoiar a transição e o crescimento da energia renovável. É
importante destacar que também continuamos avançando em nossos programas sociais e ambientais. Nossas metas
são focadas em melhorar a pegada ambiental em todas as nossas operações e incorporar a excelência ESG na nossa
forma de trabalhar. Nosso foco estratégico e nossos investimentos nas metas ESG continuam sendo extremamente
importantes para nós e nossos principais stakeholders, e continuamos avançando em nosso trabalho, apesar de ainda
termos muito a fazer. Em 2020, publicamos nosso primeiro Relatório de Sustentabilidade, destacando 11 áreas com
maior impacto e influência nos negócios da Companhia e seus stakeholders. Estamos trabalhando intensamente
para sermos bons cidadãos corporativos nas comunidades em que atuamos; nossas decisões e ações diárias são
pautadas pelo nosso código de ética e conduta. O mundo ao nosso redor está mudando consideravelmente, e a
forma como nossos colaboradores estão liderando e abraçando a mudança nos inspira profundamente. Estamos nos
reposicionando para acompanhar as mudanças que estão acontecendo no setor de energia. Combinamos experiência
e inovação que nos permitem trabalhar com mais criatividade e agilidade. Não somos a mesma empresa que éramos
alguns anos atrás e provavelmente não somos a mesma empresa que seremos daqui a alguns anos. Estamos muito
motivados pelo rumo que a empresa está tomando e por nossa situação financeira. Ainda temos muitas oportunidades
pela frente. Temos o talento, a cultura e os ativos para aproveitarmos essa oportunidade. Assumimos o compromisso
de realizar os investimentos certos, em prol da perenidade da Companhia. Em 2021, a Eneva tem cinco grandes metas:
i) manter nosso índice de reposição de reservas em, pelo menos, 100%, e desenvolver ainda mais nossa carteira
de exploração no Parnaíba e na Bacia do Amazonas; ii) concluir a implementação do projeto Azulão/Jaguatirica e
continuar a implementação do Parnaíba V dentro do prazo, da qualidade e do orçamento esperados; iii) expandir ao
longo da cadeia de valor gas-to- power; iv) construir e manter o pipeline de futuros líderes; e v) desenvolver KPIs e
compromissos ESG. Registramos recorde de resultados em quatro dos últimos cinco anos, e temos certeza de que
continuaremos neste caminho. Neste início de 2021, a pandemia de COVID-19 ainda poderá trazer desafios, pois é
difícil mensurar com precisão o seu impacto. É provável que nos deparemos com mais incertezas do que em um ano
qualquer. Ainda assim, conseguimos superar as incertezas inigualáveis de 2020, por isso acreditamos que podemos
fazer o mesmo em 2021.
A ENEVA
Jeito de ser ENEVA: O Jeito de Ser ENEVA é a união de trajetórias, experiências e histórias das pessoas que fazem
parte do time e reflete a forma como a Companhia conduz o negócio e seus relacionamentos, sempre orientados por 3
pilares: Missão, Visão e Comportamentos.
MISSÃO
Ser pioneira nas novas fronteiras de energia, com confiabilidade,competitividade e responsabilidade.
VISÃO 2023

nas Bacias do Amazonas e Paraná e o Campo de Juruá, na Bacia do Solimões, no 2º Ciclo de Oferta Permanente da
ANP. Desses blocos, 3 estão localizados nas adjacências do Campo de Azulão, na Bacia do Amazonas, e 4 blocos na
Bacia do Paraná. Reservas Certificadas: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía reservas certificadas
(2P) de 31,8 bilhões de m³ de gás natural, sendo 26,0 bilhões de m³ na Bacia do Parnaíba e 5,9 bilhões de m³ na Bacia
do Amazonas, conforme dados certificados pela Gaffney, Cline & Associates (GCA). Foram abordados nesse relatório
de certificação 9 campos de gás natural na Bacia do Parnaíba e 1 campo na Bacia do Amazonas, o campo de Azulão.
A tabela abaixo detalha a evolução das reservas certificadas da ENEVA de 31/12/2019 a 31/12/2020:
Reservas de Gás
Reservas de Gás
Composição das Reservas Certificadas
Bacia do Parnaíba
Bacia do Amazonas
3
(100% WI) (Bm )
(100% WI) (Bm3)
Reservas Certificadas em 31/12/2019
24,072
3,612
Incorporação de Reservas (01/01/2020 – 31/12/2020)
+3,253
+2,239
Produção (01/01/2020 – 31/12/2020)
(1,349)
Reservas Certificadas em 31/12/2020
25,976
5,851
Portanto, em 2020, houve incorporação de 5,492 Bm3 no volume de reservas 2P. Em 2020, o Índice de Reposição de
Reservas (IRR) na Bacia do Parnaíba foi de 241% e a relação entre o volume de reservas e o volume produzido (R/P)
de 18,6 anos.
Estrutura societária: A figura abaixo apresenta a estrutura societária da ENEVA em 31 de dezembro de 2020:

Em 2020, a Companhia avançou em sua estratégia de reestruturação societária das subsidiárias de geração a gás,
com o objetivo de gerar uma melhor gestão dos contratos, controle de custos e despesas, simplificar a estrutura
corporativa e aproveitar sinergias entre as empresas envolvidas. Nesse movimento, Parnaíba I Geração de Energia
S.A., titular das outorgas dos empreendimentos UTE Maranhão IV e UTE Maranhão V, foi incorporada pela Parnaíba
Geração e Comercialização S.A (“PGC”). A PGC é a sociedade de propósito específico titular da outorga do empreendimento UTE Parnaíba 5A e 5B, conhecido como Projeto Fechamento de Ciclo das UTEs Maranhão IV e Maranhão V.
GOVERNANÇA CORPORATIVA
A ética faz parte das decisões da ENEVA, norteando a realização dos nossos negócios e nossas relações com clientes,
acionistas, colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços e entidades públicas. A Companhia reconhece
o valor das boas práticas de Governança Corporativa e se empenha, constantemente, em aprimorá-las, atuando
ativamente na realização de reuniões com investidores, na manutenção de discussões junto aos seus stakeholders, no
incentivo à participação de seus acionistas nas Assembleias Gerais e na implantação das mais avançadas técnicas de
desenvolvimento sustentável em seus empreendimentos.
A Companhia adota, ainda, as práticas de governança corporativa indicadas no informe sobre o Código Brasileiro
de Governança Corporativa. Estrutura de governança: A estrutura de Governança Corporativa da ENEVA está
pautada nos pilares de boas práticas que regulam as relações corporativas, suportam os controles e garantem uma
atuação de conformidade e transparência nas tomadas de decisões. Este modelo representa a busca permanente pelo
aprimoramento das práticas adotadas e, por consequência, a tratativa igualitária de seus acionistas. A ENEVA conta,
atualmente, com a seguinte estrutura de Governança Corporativa:

Atingir 4,7 GW em capacidade de geração contratada e ser aCompanhia brasileira mais admirada por sua
capacidade de inovar, desempenho e pessoas.
COMPORTAMENTOS
Ter coragem para assumir riscos de forma responsável.Ser receptivos, construtivos e resilientes.
Perseguir os mais altos padrões de desempenho.Contar uns com os outros.
Celebrar e reconhecer o sucesso.
Visão Geral: A ENEVA S.A. (“ENEVA”) é uma empresa integrada de energia, com negócios complementares em
geração de energia elétrica e exploração & produção de hidrocarbonetos no Brasil. A Companhia tem sede no município
do Rio de Janeiro e ativos nos estados do Maranhão, Ceará, Amazonas e Roraima. A Companhia possui um parque de
geração térmica de 2,2 GW, que representa 9% da capacidade de geração térmica de gás natural e carvão do país1. A
capacidade total instalada atingirá 2,8 GW até o final de 2024, com a entrada em operação de três novas usinas. Em
dezembro de 2020, a ENEVA operava 10 campos de gás natural nas Bacias do Parnaíba e Amazonas, com reservas
certificadas (2P) de 31,8 bcm (bilhões de metros cúbicos, do inglês billion cubic meters), e possuía contratos de
concessão para exploração e produção de hidrocarbonetos em mais de 64 mil km² adicionais. Em 2020, a Companhia
foi a maior operadora privada2 de gás natural do Brasil, com uma capacidade de produção de 8,4 milhões de m³ por dia.
Em 2021, com o início das operações na Bacia do Amazonas, a capacidade de produção de gás natural atingirá 9,0
milhões de m³ por dia. Segmentos de atuação:

Conselho e Comitês: Conselho de Administração: O Conselho de Administração é composto por sete membros,
eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 1 ano, podendo ser reeleitos. Em 31 de dezembro de 2020, o Conselho
de Administração da Companhia era composto por:
JOSÉ AURELIO
MARCELO PEREIRA
GUILHERME BOTTURA
JERSON KELMAN
DRUMMOND JR.
LOPES DE MEDEIROS MEMBRO INDEPENDENTE
PRESIDENTE DO
VICE-PRESIDENTE
MEMBRO INDEPENDENTE DO CONSELHO, COMITÊ
CONSELHO DE
DO CONSELHO E
DO CONSELHO E DO
DE AUDITORIA E
ADMINISTRAÇÃO
MEMBRO DO COMITÊ DE COMITÊ DE RECURSOS
COORDENADOR DO
RECURSOS HUMANOS
HUMANOS
COMITÊ DE FINANÇAS
RENATO
ANTONIO
FELIPE GOTTLIEB
SECONDO MAZZOLA
LAVINIA HOLLANDA
MEMBRO INDEPENDENTE MEMBRO
INDEPENDENMEMBRO
DO CONSELHO E
TE DO CONSELHO, DO
INDEPENDENTE
COMITÊS DE AUDITORIA COMITÊ
DE AUDITORIA E
DO CONSELHO
E FINANÇAS
RECURSOS HUMANOS

Compete ao Conselho de Administração a orientação geral dos negócios da Companhia, decisões sobre questões
estratégicas, monitoramento dos planos de gestão de negócios executados pela Diretoria Executiva, de acordo com as
competências estabelecidas no Estatuto Social e na legislação em vigor.
Comitês: Atualmente, a Companhia possui os seguintes comitês:
Responsabilidades
Comitê de Auditoria Estatutário Auditoria interna, Controles internos e de Compliance, Asseguração de
transparência e integridade das informações financeiras públicas.
A Companhia está listada no segmento de Novo Mercado desde o seu IPO em
2007, e possui capital pulverizado (Corporation).
Comitê de Finanças
Orientação e auxílio às operações financeiras para garantir eficiência de
processos e decisões.
A ENEVA possui uma única classe de ações e seu capital social ao final de
Comitê
de
Investimentos
Reporte constante de evoluções e andamento das obras e cronogramas
2020 era composto por 315.835.960 ações ordinárias, negociadas na B3
preestabelecidos.
– Brasil, Bolsa Balcão sob o código ENEV3. A composição acionária está
detalhada no gráfico.
Comitê de Recursos Humanos Orientação e auxílio em aspectos corporativos (remuneração, benefícios,
fixação de metas anuais, planos de retenção, aprimoramento profissional,
Conforme divulgado em 25 de agosto de 2020 por meio de Fato Relevante,
sucessão etc.).
as gestoras Atmos, Dynamo e Velt firmaram um acordo de acionistas para
Diretoria Executiva: A Diretoria da Companhia, em dezembro de 2020, era composta por seis membros, conforme
atuarem em benefício do melhor interesse de longo prazo da ENEVA.
figura a seguir:
PEDRO ZINNER
LINO CANÇADO
MARCELO HABIBE
Portfólio de Ativos
DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE OPERAÇÕES DIRETOR DE FINANÇAS E RI ESTATUTÁRIO
ESTATUTÁRIO
ESTATUTÁRIO
THIAGO FREITAS DIRETOR
DAMIAN POPOLO
LUIS VASCONCELOS
JURÍDICO, GOVERNANÇA,
DIRETOR DE INSTITUCIONAL
DIRETOR DE SERVIÇOS
RISCOS E COMPLIANCE
E REGULATÓRIO
CORPORATIVOS
Compete à Diretoria Executiva planejar e conduzir as operações da Companhia e reportar seu desempenho econômicofinanceiro ao Conselho de Administração.
Políticas e Regimentos: As Políticas e Regimentos da Companhia estabelecem as diretrizes e condutas a serem
observadas para evitar que situações de corrupção ou de não conformidade ocorram nos negócios da Companhia,
garantindo uma atuação de acordo com os princípios éticos e legislação aplicável. Os normativos são estabelecidos
e revisados com apoio do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração e estão aderentes à legislação
anticorrupção e às melhores práticas de integridade. Em 2020, a Companhia revisou seu Código de Conduta e criou a
Política Anticorrupção. Políticas Corporativas da ENEVA em 2020: • Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante,
Preservação de Sigilo e de Negociação; • Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, dos
Comitês de Assessoramento e da Diretoria Estatutária; • Política de Remuneração; • Política de Transações com Partes
Relacionadas; • Política de Gerenciamento de Riscos; • Política Anticorrupção; • Regimento Interno do Conselho de
Administração; • Regimento Interno do Comitê de Financeiro; • Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário.
Diretrizes de integridade: • Diretriz de Conflito de Interesses; • Diretriz de Relações com Terceiros; • Diretriz de
Interação com Poder Público; • Diretriz de Brindes, Presentes e Hospitalidades; • Diretriz de Igualdade, Oportunidade e
Respeito. Canal de Denúncia: A ENEVA possui um canal de denúncias seguro, confidencial, externo e independente.
As denúncias de infrações ao Código de Conduta da Companhia e à lei brasileira podem ser feitas nesse canal de
forma anônima por colaboradores, prestadores de serviço e pela sociedade em geral. A Companhia orienta seus
colaboradores a denunciar qualquer forma de atitude que esteja em desacordo com o Código de Conduta por meio
dos treinamentos presenciais, cursos online, ações de comunicações internas sobre Compliance, ética, integridade
e política para todos os colaboradores, além de apresentar o Programa de Integridade e as principais diretrizes do
O Complexo Parnaíba, localizado no Maranhão, possui capacidade total contratada de 1,9 GW, sendo 1,4 GW já em Código de Conduta e Diretrizes de Integridade. Todos os relatos registrados no Canal de Denúncia são investigados,
operação. Em dezembro de 2020, o Complexo era composto por 6 usinas termoelétricas a gás natural (Parnaíba I, II, avaliados e discutidos pela área de Compliance, e ações como aplicações de medidas disciplinares são implementadas
III, IV, V e VI) supridas através de infraestrutura dedicada e própria, e por 9 campos terrestres de gás natural, situados para endereçar os assuntos de forma a assegurar uma tratativa correta, confidencial e sem riscos para o denunciante,
em suas adjacências. A localização estratégica do parque gerador, nas adjacências dos campos produtores de gás visando sempre a melhoria contínua dos controles internos e estrutura de Compliance da Companhia. Atos de fraudes,
natural, garante a geração de energia a custos competitivos e com menor impacto ambiental, ao reduzir custos e improbidades e corrupção são comunicados as autoridades competentes da mesma forma e como qualquer tipo de
perdas no transporte do combustível. A Usina Termoelétrica (“UTE”) Jaguatirica II, localizada em Roraima, tem capa- crime. A Companhia visa sempre a melhoria contínua dos controles internos e estrutura de Compliance. Atividades
cidade instalada de 141 MW e consumirá o gás natural do Campo de Azulão, no Estado do Amazonas. O gás natural de Compliance: A Companhia estruturou seu Programa de Integridade, coordenado pela área de Compliance, com
extraído e produzido no campo será liquefeito e transportado em tanques criogênicos por rodovia existente até a usina. atividades periodicamente reportadas à Diretoria Jurídica e apresentadas ao Conselho de Administração. O Programa
Com o início de operação da UTE Jaguatirica II, uma parte significativa da geração a óleo diesel que supre Roraima assegura os mecanismos adequados para promover a conduta ética alinhada aos princípios e diretrizes da ENEVA.
será desligada, o que reduzirá as emissões de carbono e NOx (Óxidos de Nitrogênio). Adicionalmente à capacidade Adicionalmente, todas as contratações de fornecedores são embasadas nos princípios e diretrizes acima mencionadas,
de geração a gás natural, a Companhia opera 2 usinas termoelétricas a carvão mineral, a UTE Itaqui, no estado do por meio de cláusula específica anticorrupção, questionário de Compliance, exigência de aderência desses parceiros
Maranhão, com capacidade instalada de 360 MW, e a UTE Pecém II, no estado do Ceará, com capacidade instalada ao Código de Conduta de Terceiros no cadastro sistêmico do fornecedor, e due diligence de integridade no processo
de 365 MW. Em relação ao segmento de Upstream, além de operar os campos de gás natural nas Bacias do Parnaíba de contratação. A Companhia está fortemente engajada em combater qualquer forma de corrupção, fraude, suborno,
e Amazonas conforme descritos na seção anterior, a Companhia possui concessão para explorar os blocos adquiridos favorecimento, tráfico de influência, extorsão, lavagem de dinheiro e propina nas suas relações internas, com
na 13ª e na 14ª Rodadas de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”) e no fornecedores, parceiros ou agentes públicos. Em 2020, foi implementado um sistema de Compliance para registro de
1º Ciclo de Oferta Permanente. Adicionalmente, em dezembro de 2020, a Companhia adquiriu 7 blocos exploratórios declarações de conflitos de interesses, que tem como objetivo monitorar os potenciais conflitos de interesses relativos
1
Cálculo feito com base nos dados disponíveis no Sistema de Informações de Geração da ANEEL (SIGA), na opção “Capacidade de Geração no Bra- à relação de parentesco, atividades extras, pessoas politicamente expostas e processos judiciais. Adicionalmente, em
sil”:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjc4OGYyYjQtYWM2ZC00YjllLWJlYmEtYzdkNTQ1MTc1NjM2Iiw
idCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZh- 2020, a Companhia efetuou a adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos.
Mi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBlMSIsImMiOjR9
Gestão de Riscos: O processo de gestão de riscos na ENEVA segue os princípios éticos da Companhia, seus valores
2
Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2020. Página 82, Tabela 2.12: Link: http://www.anp.gov.br/arquivos/centrale cultura, e apoia o plano de crescimento, o planejamento estratégico e a continuidade dos negócios. Ele visa reduzir o
-conteudos/anuario-estatistico/2020/anuario-2020.pdf
www.eneva.com.br
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grau de incerteza no alcance dos objetivos e na preservação do valor e perpetuidade dos negócios, além de promover a
gestão integrada de todos os riscos aos quais a Companhia está exposta. Seguindo as melhores práticas internacionais
de gestão de riscos, a Companhia trabalha continuamente na identificação, avaliação, tratamento, monitoramento,
comunicação e reporte dos riscos. Todos os órgãos de governança e liderança da Companhia são envolvidos no
processo de gestão de riscos e têm o papel de disseminar suas diretrizes para os colaboradores, propiciando uma
cultura de antecipação e de prevenção/mitigação do risco.
GESTÃO DE PESSOAS
Colaboradores, Diversidade e Projetos
Os esforços da ENEVA na gestão de pessoas são direcionados
para reconhecer, valorizar, atrair e reter os talentos para que,
embasados no Jeito de Ser ENEVA, executem com excelência
as ações traçadas estrategicamente pela Companhia.
Em dezembro de 2020, de um total de 1.108 colaboradores,
77% era composto por homens e 23% mulheres. O quadro de
funcionários próprios e terceiros totalizava 7.355, distribuídos
em 5 estados, sendo 984 permanentes, 124 temporários e 6.247
terceiros.

O despacho térmico foi menor em 2020 do que em 2019 em grande parte dos meses. Isso ocorreu principalmente no
terceiro trimestre do ano, devido à baixa demanda de energia e reservatórios razoavelmente cheios no período. Em
decorrência da retomada da demanda e piora significativa na hidrologia, o despacho térmico aumentou e superou os
valores de 20196.

Com sede no Rio de Janeiro e ativos em outros 4
Permanentes Temporários Terceiros estados, a ENEVA tem por princípio privilegiar a
contratação local. Isto é, quando um empreendimento
296
50
344
é desenvolvido, novos postos de trabalho são gerados,
511
14
3414
e a contratação de profissionais nas regiões de atuação
127
16
80
da Companhia são priorizadas, sempre oferecendo
14
4
741
remuneração compatível com o mercado, em um pacote
36
40
1668
constituído por salário, remuneração de curto prazo e
984
124
6247
benefícios competitivos.
Em 2020, 58% dos empregos diretos no Rio de Janeiro, 48% no Maranhão, 45% no Ceará, 28% no Amazonas e 18%
em Roraima, da ENEVA, foram preenchidos por profissionais oriundos do estado. No que diz respeito à diversidade e
inclusão na ENEVA, a Companhia reconhece a importância das pessoas para o negócio, bem como a singularidade de
cada ser humano como um benefício para a Companhia. Diante disso, a ENEVA entende a diversidade de competências,
experiências e opiniões de seus colaboradores como força de melhoria e reforça a importância de um ambiente de
trabalho com igualdade de oportunidades e inclusão. A faixa etária dos colaboradores da ENEVA está concentrada
entre 30 a 50 anos, o que representa 65% do total de colaboradores da Companhia. São 184 colaboradores com
cargos de liderança, sendo 83% homens e 17% mulheres. Além disso, 76% dos líderes estão na faixa etária de 30
a 50 anos. Apesar das limitações impostas pela pandemia ao longo do ano de 2020, alguns programas de atração e
desenvolvimento foram implementados, como o Programa Trainee e a Qualificação de Novos Operadores Azulão- De maneira geral, os PLDs de 2020 foram baixos quando comparados ao histórico recente7. Após atingir valores
Jaguatirica. O Programa Trainee recebeu a inscrição de 11 mil candidatos, sendo que apenas 25 pessoas foram mais elevados em janeiro, os meses de hidrologia favorável e carga baixa favoreceram a PLDs com valores abaixo
selecionadas, com o objetivo de atuarem nas operações. Já o programa de Qualificação Azulão-Jaguatirica privilegiou de R$100/MWh, até mesmo em meses de período seco, o que é atípico. No último trimestre do ano, os PLDs subiram
a comunidade local. Foram 75 selecionados para participarem do programa, recebendo bolsa auxílio durante todas consideravelmente dada a recuperação da demanda de energia e o cenário hidrológico desfavorável. O descolamento
as etapas e ao final, 31 profissionais foram efetivados. Em ambos programas, os candidatos eliminados a partir da do submercado Nordeste é explicado pelo excedente de geração eólica da região. A geração eólica apresentou
etapa semifinal receberam suporte de consultoria de carreira. O ano de 2020 também foi um marco para as novas comportamento esperado, tendo grande parte de sua geração concentrada no segundo semestre do ano, sendo a
tecnologias de RH. Foi implementado o sistema de treinamentos online, com catálogo de diversos cursos técnicos e
8
comportamentais; parceria para plataforma de inglês online; lançamento do Seja + ENEVA, programa de indicações, maior do histórico .
com o objetivo de buscar profissionais de mercado que tenham o #JeitodeSerENEVA.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
COVID 19 - Comunidades: Durante 2020, a ENEVA geriu ativamente e conteve a crise de COVID-19 dentro de
seus ativos e sede, bem como realizou doações e auxílios a sociedade em geral. Referente às comunidades, foram
desenvolvidas 3 frentes de ação de contenção ao Coronavírus: Prevenção: Fornecimento de materiais para
impedir a propagação do vírus entre famílias e comunidades diretamente vulneráveis: Foram doados 5.000 kits
de higiene, totalizando 3.000 mil famílias assistidas com insumos (sabonetes, máscaras, água sanitária e álcool em
gel); 3.400 kits de testes de Covid-19 para os órgãos municipais e estaduais aonde a ENEVA atua; 15.000 máscaras
para escolas e comunidades vulneráveis; 700 kits de limpeza para hospitais públicos e 8 totens de álcool em gel
para prefeituras municipais. Assistência social: Promoção no apoio ao combate contra a Covid-19 e amparo à
área da saúde e assistência social: No ano, 67 toneladas de alimentos foram distribuídas em 9.300 cestas básicas
com atendimento a 71 comunidades em nossas áreas de atuação, bem como a doação de 700 kits de alimentação
para comunidades e grupos desamparados. Na área médico-hospitalar, a ENEVA forneceu 3.000 equipamentos de
proteção individual aos hospitais de atendimento da área do Complexo Parnaíba; 239 cilindros de gás para apoio aos
hospitais do estado do Maranhão e doou cinco respiradores pulmonares ao governo do estado do Ceará e Maranhão,
destinados a hospitais especializados no tratamento da Covid-19. Auxílio em geração de renda: Promover apoio
à geração de renda durante a pandemia de Covid-19, bem como desenvolvimento social local: No Maranhão A expectativa é de que a agenda de leilões interrompida em 2020 seja retomada em 2021. É prevista a realização
e Amazonas, costureiras e artesãs em situação de vulnerabilidade social e com renda mensal comprometida pela dos Leilões de Energia Existente A-4 e A-5, que foram cancelados em 2020, e dos Leilões de Energia Nova A-4 e
pandemia receberam incentivos e venda garantida de máscaras para posterior doação à população e colaboradores. A-6. Neste contexto, a atual capacidade térmica instalada pertencente à Eneva presta um serviço fundamental na
Adicionalmente, diversas compras foram realizadas com fornecedores atuantes em nossas áreas de impacto direto e manutenção da segurança do suprimento elétrico e energético do Sistema Interligado Nacional (SIN), uma vez que
indireto, fortalecendo a economia local e gerando renda durante o ano de 2020. Impacto da COVID-19 na ENEVA: A o modelo R2W garante o suprimento de combustíveis e consequentemente elétrico em momentos de estresse de
atividade de geração de energia elétrica é classificada como um serviço essencial para a sociedade, conforme redação oferta. Tais momentos podem ser notados em horizonte diário, por exemplo nos submercados com forte penetração
dada pelo Decreto n° 10.292 de 25 de março de 2020. Dessa forma, as atividades e cronogramas da Companhia foram renovável intermitente (Eólica e solar), quando os ventos se realizam abaixo das expectativas a fonte térmica é capaz
replanejados para mitigar o efeito da pandemia, resguardar os colaboradores e manter a continuidade do negócio. de complementar o abastecimento e garantir a operação segura do sistema. Outro exemplo deste serviço prestado
Todas as viagens nacionais e internacionais foram proibidas, foi contratada uma empresa especializada em quadros pelas usinas da Eneva se observa quando a performance das chuvas também se dá abaixo do esperado, cenário em
epidemiológicos para orientação e auxílio na sede e ativos, bem como todos os eventos, treinamentos e reuniões que apenas as usinas térmicas podem suprir este déficit, sendo as usinas a gás natural as que apresentam o menor
presenciais foram suspensos. Adicionalmente, todo acesso de funcionários e terceiros aos sites com atividade de custo para o consumidor. Dessa forma, entendemos que a expansão da capacidade instalada das usinas renováveis
Exploração, Operação e Projetos foi controlado com medição de temperatura e exames de COVID-19 semanais. A intermitentes somente será viável se acompanhada de expansão de geração por meio de fontes despacháveis, ou seja,
higienização local foi intensificada e foram enviados diariamente aos colaboradores protocolos de prevenção e cenário, usinas termelétricas. Considerando a complexidade ambiental que envolve a construção de novas usinas hidrelétricas
de grande porte com reservatório, atualmente, a principal fonte que pode garantir a manutenção da segurança operativa
tal qual a revisão de escalas de trabalhos essenciais nos sites.
no Sistema Interligado Nacional em um contexto de expansão de geração intermitente são as usinas termelétricas,
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
em especial as usinas a gás natural, que é um combustível mais limpo e mais barato que os demais, sendo essa a
Visão Geral: No ano de 2020, houve grande desenvolvimento de rotinas estruturadas para gestão ambiental de alta principal fonte de geração da Eneva. Indústria de E&P nacional: Visão Geral: No ano de 2020, a indústria nacional
performance. Novos indicadores e ferramentas foram automatizados trazendo melhorias significativas na análise de de Exploração & Produção de petróleo e gás natural atingiu recorde de produção, totalizando 1,365 bilhão de barris
verificação e coleta de dados ambientais, destacando-se: (i) Painel de Licenciamento Ambiental, (ii) Boletim de Meio de óleo equivalente (boe)9. No entanto, devido aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, ao longo do ano, o setor
Ambiente, e (iii) Relatório de Desempenho Ambiental. Para mitigar potenciais impactos das operações da Companhia, começou a apresentar desaceleração. Em 2020, 42 campos tiveram suas operações interrompidas, dos quais apenas
são realizados estudos ambientais prévios para fundamentação de todas as tomadas de decisão, ponderando- se a 8 voltaram as suas atividades ainda no mesmo ano. Entre os acontecimentos relevantes para o setor de exploração,
viabilidade ambiental e possível eliminação de efeitos negativos de nossas operações. Controles e monitoramentos destaca-se o 2º Ciclo Licitatório da Oferta Permanente da ANP, realizado em dezembro de 2020. O certame, que
para a proteção do meio ambiente são estabelecidos e adota-se padrões internos rigorosos de qualidade ambiental em contou com a participação de 7 empresas ofertantes, resultou em 17 blocos arrematados nas bacias do Amazonas,
todas as unidades, como o monitoramento e controle de: • Emissões Atmosféricas; • Efluentes Líquidos; • Qualidade Campos, Espírito Santo, Paraná, Potiguar e Tucano, totalizando uma área adquirida de 19.818,09 km². O total de
da água superficial e subterrânea; • Resíduos Sólidos; • Meteorológico e da Qualidade do Ar; • Qualidade do Solo; bônus ofertado para os blocos foi de R$ 30,9 milhões e a previsão do investimento mínimo na fase de exploração é de
• Fauna Terrestre e Aquática; • Ruído; • Relacionamento com Comunidade Local; • Educação Ambiental; • Contratação R$ 157 milhões. O leilão também ofertou a área com acumulações marginais de Juruá, com 331,80 km² localizados
e Apoio da Mão de Obra Local; • Reassentamento de População. Todos os resultados de controle e monitoramento na bacia terrestre do Solimões. Nesta ocasião, o total de bônus ofertado para o campo foi de R$ 25,76 milhões, e os
socioambiental realizados pela ENEVA são apresentados à órgãos ambientais competentes e estão disponíveis
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para consulta pública nas documentações apresentadas para os processos de licenciamento ambiental de cada investimentos mínimos previstos são de R$ 3,6 milhões . A ENEVA adquiriu 7 blocos exploratórios nas Bacias do
Amazonas
e
Paraná
e
o
Campo
de
Juruá,
na
Bacia
do
Solimões.
Desses blocos, 3 estão localizados nas adjacências
órgão. Licenciamento: Em 2020, 148 licenças e autorizações foram emitidas, dentre renovações, licenças novas
e atualizações de licenças vigentes. Todas as licenças foram feitas dentro dos prazos estabelecidos, garantindo a do Campo de Azulão, na Bacia do Amazonas, e 4 blocos na Bacia do Paraná. Adicionalmente, outras quatro rodadas
execução legal de todas operações da Companhia. Além disso, a gestão das mais de 1.900 condicionantes existentes estão em planejamento pela ANP: a 7ª e a 8ª Rodadas de Partilha de Produção do Pré-Sal, e a 17ª e a 18ª Rodadas
concedido pelo Conselho Nacional de Política Energética
nas licenças em uso pela ENEVA foi mantida, havendo a normatização de temáticas relevantes no âmbito corporativo, de Licitações de Blocos, sendo que estas já tiveram o aval 11
como: Emissões Atmosféricas, Recursos Hídricos e Resíduos. Destaques de 2020: • Publicação do 1º Relatório de (CNPE) para ocorrerem em 2021 e 2022, respectivamente . Oferta: Reservas provadas e produção de petróleo
de 2019, certificam a existência de 12,7 milhões de
Sustentabilidade da ENEVA; • Conclusão do projeto de captura de carbono com Zeólitas comerciais; • Conclusão do e gás natural no Brasil: Os dados mais recentes disponíveis,
12
projeto aplicação das cinzas: Construção de trecho de estrada pavimentada com a aplicação de cinzas de carvão barris de petróleo em reservas provadas (1P) no Brasil , um recuo de 5,37% nas reservas provadas de petróleo em
mineral; • Conquista em gestão ambiental: obtenção da certificação ISO 14001 para a UTE Itaqui; • Assinatura Ibama relação ao13 ano anterior. Em relação ao gás natural, em 2019, foram declarados 364.582,45 milhões de m³ em reservas
ACT e delegação do licenciamento no Parnaíba; • Maior índice de sucesso em licenciamentos somente com a esfera provadas , quantia 1,33% menor que a provada em 2018. O volume posiciona o Brasil como o segundo país com
Argentina, e atrás apenas da
técnica apresentada; • Fechamento de ciclo de usinas de geração a gás; • Lançamento do Painel de Licenciamento maiores reservas da América do Sul e Central, praticamente alinhado à terceira colocada,
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Ambiental e Tableau de Meio Ambiente em todas unidades operacionais; • Implantação e gestão de 29 KPIs em Venezuela (que possui 16,5 vezes mais reservas provadas que o ambiente brasileiro) . A produção total acumulada
Meio Ambiente, com efetiva integração do tema ao Sistema de Gestão da Companhia; • Criação dos Normativos de petróleo e gás natural no Brasil, conforme comentado acima, bateu um novo recorde histórico nacional em 2020,
Corporativos de Emissões, Efluentes, Recursos Hídricos e Resíduos; • Novo Plano Básico Ambiental (PBA) aprovado atingindo 1,365 bilhão de barris de óleo equivalente (boe). A produção de óleo no país cresceu 5,75% entre 2019 e
para Itaqui e Parnaíba; • Negociação da Compensação Ambiental de Itaqui; • Maior visibilidade executiva com a 2020, comparado aos 7,78% registrados entre 2018 e 2019. A produção média anual de petróleo no Brasil registrou
implantação do Boletim de Meio Ambiente e Relatório de Desempenho Ambiental; • Início da substituição do diesel na um recorde histórico, tendo atingido o valor de 2,94 milhões de barris/dia (crescimento de 5,5% em relação ao ano
geração em sistemas isolados e; • Reconhecimento em Desempenho Ambiental e Saúde e Segurança do Trabalho: anterior)15. A produção se concentrou no ambiente offshore, principalmente nos campos do pré-sal, que representaram
69% de todos os hidrocarbonetos produzidos no país. Eles foram seguidos pelos campos do pós-sal e pelos campos
3 prêmios concedidos pela Emap3 referentes às operações no Porto Itaqui.
terrestres, responsáveis por 25% e 6% da produção nacional, respectivamente. Em 2020, os cinco principais campos
CONTEXTO SETORIAL
produtores de petróleo foram do pré-sal: Tupi (954 Mbbl/d), Búzios (513 Mbbl/d), Sapinhoá (206 Mbbl/d), Jubarte (186
Introdução: Devido à pandemia de Coronavírus e consequente lockdowns de cidades, a partir de março de 2020, Mbbl/d) e Roncador (149 Mbbl/d)16.
a demanda de energia elétrica recuou consideravelmente, atingindo valores semelhantes aos de 2014 (nos meses
Produção de óleo (m³) no Brasil - 2020
de abril e maio). Com isso, leilões de energia previamente marcados não ocorreram, a exceção do Leilão de Energia
Existente A-1. Após esse recuo inicial, a demanda de energia voltou a crescer e, no último quadrimestre de 2020,
Mar
Terra
Total
alcançou valores superiores aos de 2019. A queda inicial na demanda de energia, associada à hidrologia favorável Alagoas
3.209,19
144.631,71
147.840,90
em alguns meses do primeiro semestre de 2020, favoreceu o acúmulo de água nos principais reservatórios do SIN e Amazonas
0,00
918.417,45
918.417,45
contribuiu para alguns meses consecutivos de PLDs abaixo dos 100 R$/MWh, valores baixos quando comparados ao Bahia
22.798,45
1.425.149,49
1.447.947,93
histórico recente. No entanto, as condições se alteraram drasticamente ao longo do segundo semestre de 2020, com o Ceará
48.631,22
44.804,93
93.436,15
retorno do consumo em patamares superiores aos oficialmente projetados e com uma piora substancial da hidrologia Espírito Santo
13.854.835,70
517.733,62
14.372.569,32
concentrada no quarto trimestre do ano. O sistema chegou a ter PLD no teto regulatório durante algumas semanas Maranhão
0,00
3.873,82
3.873,82
e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em conjunto com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico Rio de Janeiro
135.744.032,03
0,00
135.744.032,03
(CMSE), foram obrigados a manter usinas termelétricas ligadas por motivo de segurança energética, a fim de preservar Rio Grande do Norte
162.411,60
1.855.592,12
2.018.003,73
os reservatórios. Ainda sobre os impactos da pandemia do COVID-19 no setor, observa-se que a arrecadação das São Paulo
15.616.730,18
0,00
15.616.730,18
distribuidoras sofreu uma queda de 6,3% durante os meses de medidas de restrições e isolamento social mais severos Sergipe
113.786,24
597.164,52
710.950,76
(2T20). Com o objetivo de auxiliar o caixa das distribuidoras e não provocar um aumento considerável na tarifa de
165.566.434,61
5.507.367,66
171.073.802,27
energia dos consumidores em 2020, foi criada a chamada Conta-Covid, que consiste em um empréstimo de valor BRASIL
teto de R$ 16,1 bilhões às distribuidoras, com pagamento nos próximos 60 meses. É importante ressaltar que, apesar Em relação ao gás natural, em 2020, a produção cresceu 4,26% em comparação a 2019, crescimento inferior ao
da menor demanda, houve um crescimento de 3,66 GW na capacidade instalada do SIN entre dezembro de 2019 verificado entre 2018 e 2019, de 9,46%. A produção média anual de gás natural também atingiu novo recorde no ano,
e dezembro de 2020. O destaque foi a energia eólica, com crescimento de 1,74 GW no período, atingindo 10% da superando a marca de 127 MMm³/dia (aumento de 4,1% em relação ao ano anterior)17.
capacidade instalada do SIN, além de uma geração recorde de 9,6 GWm, durante o mês de setembro de 2020. Sistema
Produção de gás natural (mil m³) no Brasil - 2020
Interligado Nacional (SIN) – Visão Geral: Em relação ao submercado Sudeste, na maior parte do ano de 2020, notouMar
Terra
TOTAL
se uma condição hidrológica ruim, ainda que os meses de fevereiro e março tenham se apresentado como os melhores
do histórico. O submercado Sul também apresentou, na maior parte do ano, uma hidrologia desfavorável, com exceção Alagoas
40.886
268.628
309.514
dos meses de julho e agosto. A Energia Natural Afluente (“ENA”) é realizada nos meses de março, abril e novembro. Amazonas
0
4.957.177
4.957.177
Bahia
871.263
691.804
1.563.067
Ceará
5.888
349
6.237
Espírito Santo
2.276.822
45.299
2.322.121
Maranhão
0
1.350.389
1.350.389
Rio de Janeiro
29.566.624
0
29.566.624
Rio Grande do Norte
87.731
157.249
244.980
São Paulo
6.155.986
0
6.155.986
Sergipe
147.936
25.480
173.416
BRASIL
39.153.136
7.496.375
46.649.511
Demanda: consumo de petróleo e gás natural no Brasil: Sob a ótica da demanda de petróleo, os dados mais
recentes dizem respeito à 2019, mas são suficientes para traduzir alguma tendência para 2020. De toda produção de
petróleo daquele ano, 53,39% se destinaram ao setor industrial, 28,99% ao energético, 9,99% ao residencial, 4,23%
ao agropecuário, 2,68% ao de transportes, 0,41% a fins não energéticos, 0,27% ao segmento comercial e 0,04% ao
Em 2020, o Nordeste apresentou hidrologia melhor que em 2019 para todos os meses, apesar de um longo desfavorável setor público. Os dados oficiais mais recentes sobre o consumo de gás natural em 2020 no Brasil ainda não contam
cenário hidrológico. Os meses de março e abril estiveram acima da média de longo termo (MLT), comportamento com mês de dezembro de 2020, mas ainda assim é possível perceber a tendência de desaceleração na demanda em
atípico para a região quando comparado com o histórico mais recente. O Norte também apresentou um melhor cenário comparação aos anos anteriores, em função principalmente da desaceleração econômica gerada pelo advento da
hidrológico em 2020 quando comparado ao ano anterior, para quase todos os meses do ano. A ENA do submercado COVID-19.
6
http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/geracao_energia.aspx
ficou acima da média histórica entre março e junho, mas a situação se deteriorou em outubro.
7
Estado
Rio de Janeiro
Maranhão
Ceará
Amazonas
Roraima
Total

https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/o-que-fazemos/como_ccee_atua/precos/preco_media_mensal?_afrLoop=114311815795302&_adf.
ctrl- state=16yitc04au_67
http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/geracao_energia.aspx
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consolidação da produção 2020. In: Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural. Rio de Janeiro, 31 jan. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/anp/
pt- br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/bmp/2020/2020-012-boletim.pdf. Acesso em: 17 fev. 2021.
8

O desempenho da carga de energia ao longo de 2020 apresentou retração de 1,58%, em relação a 2019, com destaque
para os meses de abril a junho, nos quais a carga apresentou valores bem abaixo do que os de 2019. Com a retomada
da atividade econômica e devido a altas temperaturas no último quadrimestre de 2020, a carga voltou a subir, ficando
inclusive acima do realizado em 2019 para o mesmo período4. Já para o período de 2021 a 2025, estima-se que o
consumo no sistema interligado nacional cresça a uma taxa média de 3,6% anuais5.
3
4
5

Empresa Maranhense de Administração Portuária
http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/carga_energia.aspx
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-305/topico-561/Boletim%20T%C3%A9cnico%20
PLAN%202021-2025_vf.pdf

www.eneva.com.br

Financeiro 37

Monitor Mercantil l Terça-feira, 30 de março de 2021

Consumo médio de gás natural no Brasil (MMm³/dia) por segmento – 2016-2020*
Média 2016
Média 2017
Média 2018
Média 2019
Média 2020*
Industrial
40,82
40,77
39,75
36,97
35,93
Geração Elétrica
29,59
34,25
27,69
29,03
24,43
Automotivo
4,96
5,4
6,06
6,26
5,09
Cogeração
2,37
2,65
2,84
2,65
2,15
Residencial
1,11
1,18
1,26
1,27
1,39
Comercial
0,83
0,78
0,84
0,91
0,66
Outros
0,58
0,53
0,4
0,83
0,63
BRASIL
80,26
85,56
78,84
77,92
70,28
* Dados de 2020 disponibilizados apenas para o período entre janeiro e novembro de 2020
Pela tabela acima, nota-se que o setor responsável pelo maior consumo nacional de gás continua sendo o setor
industrial, seguido da geração elétrica, segmento automotivo, cogeração, setor residencial e atividade comercial.
DESEMPENHO OPERACIONAL
O menor consumo de energia elétrica no ano de 2020, em função dos efeitos da pandemia no Brasil, em conjunto com
o comportamento do cenário hidrológico, resumido na seção de Contexto Setorial, foram os fatores responsáveis pela
redução no despacho das termelétricas da Companhia, principalmente na operação a carvão.

Em 2020, a Companhia produziu 1,35 bilhão de m³ de gás natural para
atendimento ao despacho das termelétricas do Complexo Parnaíba,
representando uma queda de 4% em relação ao volume produzido em
2019. O despacho da Unidade de Tratamento de Gás em 2020 foi de
44%.

Em janeiro de 2021, a Companhia divulgou o relatório de certificação de reservas atualizado para 31 de dezembro
de 2020, elaborado pela Gaffney, Cline & Associates. O relatório apontou um incremento de reservas certificadas 2P
de 3,3 bilhões de m³ na Bacia do Parnaíba e de 2,2 bilhões de m³ na Bacia do Amazonas. • No Complexo Parnaíba,
o aumento foi referente à incorporação de reservas em quase todos os campos, em função dos resultados positivos
obtidos com as perfurações dos campos ainda em desenvolvimento e de um declínio de pressão mais lento do que o
inicialmente previsto para os campos em produção; • Na Bacia do Amazonas, o aumento das reservas foi decorrente
da incorporação dos resultados obtidos com as perfurações dos 3 poços produtores do Campo de Azulão no modelo
geológico.

Itaqui

Considerando o consumo de gás no Parnaíba em 2020, o aumento líquido total das reservas da Companhia
(considerando ambas as bacias) na comparação anual foi de 4,2 bilhões de m³. Ao final de 2020, as reservas
remanescentes (2P) totais de gás da Companhia somavam 31,8 bilhões de m³, considerando as Bacias do Parnaíba
e do Amazonas, com índice de reposição de reservas na Bacia do Parnaíba em torno de 240% no ano. Efeito da
pandemia nas Obras: Os projetos em construção (Azulão, Jaguatirica II e Parnaíba V) sofreram desvios em seus
cronogramas iniciais por efeito da pandemia, principalmente por atrasos de fornecimento de materiais e peças de
origem internacional, redução de força de trabalho e paralisação das obras por alguns dias. Com isso, a Companhia
requereu à ANEEL a extensão do cronograma com excludente de responsabilidade para Jaguatirica II e a Unidade de
Liquefação em Azulão. Em dezembro de 2020, as obras seguiam conforme cronograma revisado, com expectativa de
início de operação comercial no segundo semestre de 2021 em Azulão- Jaguatirica, e no primeiro semestre de 2022
no Parnaíba V.

Upstream Parnaíba IV Parnaíba III Parnaíba II Parnaíba I Pecém II

Ebitda
Como resultado, o EBITDA consolidado, excluindo poços
secos, totalizou R$ 1.617 milhões em 2020, um aumento
de 8% em relação ao ano anterior. Ao final de dezembro
de 2020, a razão dívida líquida consolidada/EBITDA dos
últimos 12 meses era de 3,3x.
Resultado Financeiro Consolidado: Em 2020, a Companhia registrou resultado financeiro líquido negativo de R$
300 milhões, comparado ao resultado negativo de R$ 410 milhões em 2019, uma variação decorrente, principalmente,
dos efeitos de: (1) Menores despesas com Encargos de Dívida, em função da substituição de empréstimos/dívidas
mais custosas por emissões de debênture em melhores condições; e da capitalização dos financiamentos realizados
pela Companhia para os projetos ainda não operacionais (Parnaíba V e Azulão-Jaguatirica). A Norma Contábil CPC 20
permite a reclassificação de juros, correção monetária e encargos para imobilizado em andamento durante o período
de implantação dos projetos. (2) Redução das despesas com Juros sobre Debêntures, devido tanto à capitalização das
novas emissões de debêntures realizadas pela Companhia, quanto à queda do CDI no ano (CDI médio: 5,9% em 2019
vs. 2,8% em 2020), indexador de parte das dívidas da Companhia.
Resultado Financeiro
(R$ milhões)
2020
2019
%
Receitas Financeiras
68
125
-46%
Receitas de aplicações financeiras
57
96
-41%
Multas e juros recebidos
3
5
-41%
Juros sobre debêntures
N/A
Outros
8
25
-67%
Despesas Financeiras
(367)
(526)
-30%
Multas e juros de mora
(4)
(3)
27%
Encargos de dívida¹
(166)
(258)
-36%
Juros sobre provisão de abandono
(8)
(7)
10%
Comissões e corretagens financeir
(5)
(2)
96%
IOF/IOC
(3)
(4)
-29%
Juros sobre debêntures
(150)
(214)
-30%
Outros
(32)
(37)
-11%
Variação cambial e monetária líquida
3
(21)
N/A
Perdas/ganhos com derivativos
(4)
11
N/A
Resultado Financeiro Líquido
(300)
(410)
-27%
1
Inclui amortizações relacionadas aos custos de transação.

Consequentemente, a geração média de energia bruta reduziu 11,2% em 2020, comparado a 2019.

Dados Operacionais

2020

2019

Disponibilidade (%)
Despacho (%)
Geração Líquida (GWh)
Geração Bruta (GWh)

97%
37%
1.007
1.115

99%
46%
1.277
1.442

Disponibilidade (%)
Despacho (%)
Geração Líquida (GWh)
Geração Bruta (GWh)

98%
34%
919
1.013

81%
70%
1.463
1.635

Disponibilidade (%)
Despacho (%)
Geração Líquida (GWh)
Geração Bruta (GWh)

91%
39%
2.087
2.166

98%
45%
2.456
2.544

Disponibilidade (%)
Despacho (%)
Geração Líquida (GWh)
Geração Bruta (GWh)

95%
73%
2.962

97%
64%
2.617

3.136

2.748

Disponibilidade (%)
Despacho (%)
Geração Líquida (GWh)
Geração Bruta (GWh)

97%
25%
365

98%
27%
382

377

393

Disponibilidade (%)
Despacho (%)
Geração Líquida (GWh)
Geração Bruta (GWh)

97%
37%
159

96%
45%
193

171

202

44%
1,35
26,0

46%
1,41
24,1

Bacia do Parnaíba
Despacho UTG (%)
Produção (Bi m³)
Reservas remanescentes (Bi m³)

O aumento da receita se deveu, principalmente, aos seguintes fatores: (i) efeito positivo do câmbio na composição do
CVU das operações a carvão (CIF-ARA) e em Parnaíba I (Henry Hub) e maior cotação do PLD, o Preço de Liquidação
das Diferenças; (ii) revisão da garantia física das usinas Parnaíba I e Parnaíba III, resultando em energia excedente
disponível para comercialização nos mercados regulado ou livre, sem custo adicional de geração; e (iii) reajuste
contratual anual pela inflação da receita fixa bruta das usinas que possuem contrato no mercado regulado (UTEs
Parnaíba I, Parnaíba II e Parnaíba III, Itaqui e Pecém II). Custos: Os custos operacionais caíram 8% comparado a
2019, totalizando R$ 1.745 milhões em 2020. A contração da demanda de energia em função dos efeitos da pandemia
resultou em um menor despacho das térmicas no ano, principalmente na geração a carvão (58% em 2020 vs 35% em
2019), com consequente redução no consumo de combustível. Adicionalmente, houve queda nos custos de operação e
manutenção, basicamente devido aos menores gastos gerais e administrativos. Despesas: As despesas operacionais
totalizaram R$ 448 milhões em 2020, um aumento de 20% em relação a 2019. Esse movimento ocorreu basicamente
em função de maiores despesas com pessoal, para sustentar a estratégia de crescimento da Companhia, além de
despesas relacionadas à stock options e incentivos de longo prazo. Adicionalmente, em 2020, a Companhia incorreu
em despesas diversas relacionadas às iniciativas de prevenção e combate ao COVID-19 com o intuito de apoiar os
estados e comunidades onde atua no combate à Covid-19, incluindo aquisição de testes, material de ambulatório e
doações de respiradores e de outros equipamentos, em R$ 18 milhões.

DESTAQUES ECONÔMICO-FINANCEIROS
A ENEVA S.A. apresenta as Demonstrações Financeiras de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações
Financeiras (International Financial Reporting Standards – IFRS). Essas demonstrações foram revisadas e aprovadas
pelo Conselho de Administração e pela Diretoria em 10 de março de 2021.
DRE Consolidado
(R$ milhões)
2020
2019
%
Receita Operacional Líquida
3.243
3.137
3%
Custos Operacionais
(1.745)
(1.899)
-8%
Depreciação e amortização
(419)
(414)
1%
Despesas Operacionais
(448)
(374)
20%
Poços secos
(18)
(37)
-52%
Depreciação e amortização
(63)
(76)
-17%
Outras receitas/despesas
76
104
-27%
Equivalência Patrimonial
(9)
(2)
275%
EBITDA ICVM 527/12
1.599
1.457
10%
EBITDA excluindo poços secos 1
1.617
1.494
8%
Resultado Financeiro Líquido
(300)
(410)
-27%
EBT
817
556
47%
Impostos Correntes
(34)
(39)
-14%
Impostos Diferidos
223
82
172%
Participações Minoritárias
(1)
(2)
-38%
Resultado Líquido Eneva
1.008
601
68%
1
EBITDA calculado conforme orientações da ICVM 527/12 e da Nota Explicativa que a acompanha, ajustado para
excluir o impacto de poços secos.
Receita: A receita líquida consolidada totalizou R$ 3.243 milhões em 2020, um crescimento de 3% em relação a 2019,
mesmo em um ano de contração do consumo de energia e, consequentemente, nos níveis de despacho, decorrente
dos impactos da COVID-19.
É importante ressaltar que as receitas da Companhia decorrem, majoritariamente, de contratos de
comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (CCEAR).
 São contratos entre o agente vendedor e o agente de distribuição, em decorrência dos leilões de energia
elétrica, no âmbito do Ambiente de Contratação Regulado (ACR);
 Possuem preços, volume e prazos definidos;
 Garantem receita fixa independente do despacho, no caso de contratos por disponibilidade;
 Possuem mecanismos mitigatórios ao risco de inadimplência dos agentes;
 Alterações nos parâmetros contratuais tem que ser aprovadas pela ANEEL;
 89% da garantia física das usinas em operação é contratada no ambiente regulado;
 A Companhia não identificou impacto relevante decorrente da pandemia em suas receitas operacionais
oriundas do segmento de geração de energia (térmicas a gás e térmicas a carvão).

Investimentos
Em 2020, o investimento totalizou R$ 2.272 milhões,
comparados aos R$ 1.056 milhões realizados em
2019, sendo 84% dos recursos em 2020 destinados às
construções do projeto integrado Azulão-Jaguatirica e da
UTE Parnaíba V, previstos para entrarem em operação em
2021 e 2022, respectivamente.
Em 2020, cerca de R$ 175 milhões foram direcionados às atividades de exploração e desenvolvimento no segmento
Upstream, principalmente nas perfurações de poços exploratórios e de desenvolvimento no Complexo Parnaíba,
enquanto aproximadamente R$ 173 milhões foram investidos nas usinas em operação, referentes às manutenções
preventivas visando a conservação de eficiência, com destaque para: (1) A realização das manutenções Hot Gas
Path (HGP) nas turbinas a gás das UTEs Parnaíba I e Parnaíba III, planejadas para ocorrer a cada 32.000 horas de
operação, e o início do processo de aquisição de peças e serviços para a HGP na UTE Parnaíba II, programada para
2021; (2) A manutenção preventiva bianual referente aos aspectos de segurança e integridade previstos na Norma
Regulamentadora de número 13 (NR13) na UTE Itaqui, bem como o recebimento de todas as peças da turbina e
gerador para a Major Overhaul programada para 2021 nessa usina. A Major Overhaul trata-se de uma manutenção
preventiva que contempla uma revisão completa da turbina e do gerador, prevista a cada 35.000 horas de operação,
com parada nas atividades de geração.
Capex
(milhões)
1T20
2T20
3T20
4T20
2020
Geração a Carvão
2,7
17,3
(2,2)
20,2
37,9
Pecém II
0,8
1,2
(7,2)
7,8
2,5
Itaqui
1,9
16,1
5,0
12,4
35,4
Geração a Gás
4,5
92,3
31,4
6,9
135,2
Parnaíba I ¹
0,7
59,0
17,5
3,9
81,1
Parnaíba II ²
3,8
33,4
13,9
3,0
54,1
Parnaíba V ³
190,6
165,3
79,1
270,3
705,3
Azulão-Jaguatirica
285,7
383,8
255,4
284,3
1.209,3
Upstream
41,0
43,0
47,9
42,8
174,8
Poços secos
0,1
0,5
10,1
8,6
19,3
Geração Distribuída
(1,7)
7,1
(7,2)
0,8
(0,9)
Holding
2,0
1,2
3,0
4,6
10,7
Total
524,9
710,1
407,4
629,9
2.272,4
Nota: 1 - O capex de Parnaíba I é apresentado separadamente ao de Parnaíba V e da Comercializadora, para
diferenciação dos valores de capex de sustaining de Parnaíba I e de construção do projeto Parnaíba V. Conforme
reestruturação societária anunciada no 1T20, a SPE Parnaíba I foi incorporada na PGC em jan/20; 2 - O capex de
Parnaíba II inclui o capex das UTEs Parnaíba III e Parnaíba IV, conforme reestruturação societária anunciada no 4T18;
3 - Inclui capex da ENEVA Comercializadora.
Endividamento: Em 31 de dezembro de 2020, a dívida bruta
consolidada (líquida do saldo de depósitos vinculados aos contratos
de financiamento, custos de transação e arrendamento mercantil)
totalizou cerca de R$ 7,1 bilhões, aumento de 26,3% em relação ao
registrado em 2019.
O prazo médio de vencimento da dívida consolidada foi de 6,0
anos e o custo médio efetivo da dívida de 6,9%18 ao final de 2020,
comparados ao prazo de 4,6 anos e ao custo de 8,2% ao final de
2019. A redução do custo e aumento do prazo da dívida são reflexo
dos esforços contínuos empenhados para melhorar o perfil da dívida
nos últimos anos, com o pagamento antecipado de financiamentos
mais antigos e realização de novas captações mais aderentes à estratégia da Companhia.

No início de 2020, a Companhia concluiu a celebração do Contrato de Financiamento entre a Azulão Energia e
o Banco da Amazônia, no valor de R$ 1,0 bilhão, que está sendo destinado ao desenvolvimento e construção do
projeto integrado Azulão-Jaguatirica. Até o final do ano, R$ 850 milhões já haviam sido desembolsados. Em relação
ao contrato celebrado junto ao BNB em junho de 2019, para a implantação da UTE Parnaíba V, o montante total
desembolsado já somava R$ 423 milhões ao final de 2020, de um total de R$ 843 milhões. Dentro da estratégia
de liability management, ao longo de 2020 a Companhia realizou o pré-pagamento de dívidas mais onerosas por
meio de emissões de debêntures em melhores condições. No primeiro semestre de 2020, a Companhia realizou dois
processos de captação de dívida na Holding, ambos com prazo de um ano e custo de CDI + 2,5% a.a., totalizando R$
500 milhões (R$ 410 milhões via emissão de debêntures e R$ 90 milhões provenientes da celebração de Cédula de
Crédito Bancário com o China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A.). Até o final do ano, a totalidade dessa
dívida já havia sido pré-paga. Adicionalmente, em 2020, a Companhia realizou a 5ª emissão de debêntures, no valor
total de R$ 650 milhões, e a 6ª emissão de debêntures, no valor de R$ 948 milhões. A Companhia também realizou o
pré-pagamento da totalidade do saldo remanescente dos financiamentos de Pecém II junto ao BNB e ao BNDES (no
total de R$ 645 milhões) e de Itaqui junto ao BNB e ao BNDES (total de R$ 689 milhões). As emissões de debêntures
da Companhia acima mencionadas foram classificadas como escala ‘brAAA’ e com perspectiva estável. Todas no
âmbito de Rating em Escala Nacional BR. A agência responsável pelas classificações mencionadas é a S&P Global. A
dívida líquida consolidada foi de R$ 5,2 bilhões no período, equivalente a uma relação dívida líquida/EBITDA de 3,3x
nos últimos 12 meses. O aumento do nível de alavancagem da Companhia é reflexo da implantação dos projetos de
Parnaíba V e Azulão-Jaguatirica.

O saldo de caixa consolidado da Companhia foi de R$ 1,9 bilhão no final de 2020, sem contemplar o saldo em depósitos
vinculados aos contratos de financiamentos. Desempenho das Ação e Mercado de Capitais: A ação da Companhia
encerrou o ano de 2020 cotada a R$ 62,10, um aumento de 42% em relação ao preço do último dia de pregão de 2019.
No mesmo período, IBOV e IEE tiveram aumento de 0,4% e 7%, respectivamente. A ação ENEV3 entrou para o índice
IBOVESPA em 2020 e se manteve no IBRX100.
18

O cálculo do custo da dívida em dez/20 leva em consideração os indexadores acumulados no ano de 2020: CDI de 2,77%, IPCA de 4,52% e TJLP de 4,87
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A Companhia encerrou 2020 com 315.835.960 ações, sendo 99,92% em circulação.
ENEV3
2019
2020
Var.
Nº de ações - final período
315.483.181
315.835.960
352.779
Cotação fechamento - final período (R$/ação)
43,69
62,10
42%
Ações negociadas (MM) - média diária
1,2
1,9
53%
Volume financei ro (R$ MM) - média diária
32,8
86,1
163%
Valor de mercado - final período (R$ MM)1
13.783
19.613
42%
Enterprise value - final período (R$ MM)2
17.654
24.861
41%
1
Valor de Mercado considera 100% das ações da Eneva, incluindo ações detidas por administradores. 2 Enterprise
Value equivale à soma do valor de Mercado e da dívida líquida da Companhia, ambas do final do período.
AUDITORES INDEPENDENTES
A remuneração total da KPMG Auditores Independentes pelos serviços prestados para a ENEVA S.A. e suas controladas
em 2020 foi de R$ 4,4 milhões, sendo R$ 2,4 milhões com auditoria das demonstrações financeiras, R$ 0,6 milhão
relacionado a serviços complementares de revisão na emissão de TVM e R$ 1,4 na asseguração de relatórios pro formas.
A política de contratação adotada pela Companhia atende aos princípios que preservam a independência do auditor
de acordo com as normas vigentes que, por sua vez, determinam principalmente que o auditor não deve auditar seu
próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais para seu cliente ou promover os seus interesses.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Controladora
2020
2019

Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Estoques
Despesas antecipadas
Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar
Outros impostos a recuperar
Instrumentos financeiros derivativos
Dividendos e juros sobre capital próprio a receber
Depósitos judiciais
Operações comerciais com partes relacionadas
Adiantamentos a fornecedores
Outros

275.334
144.570
1.413
45.277
7.042
22.039
6.949
62.192
2.229
140.802
2.171
710.018
710.018

7
8
9
10
11
11
18
21
21

Ativos não circulantes mantidos para venda
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Operações comerciais com partes relacionadas
Mútuos com partes relacionadas
Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar
Outros impostos a recuperar
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
Outros

1.006.475
105.493
2.150
30.307
4.569
30.346
6.752
24.354
2.290
21.753
6.249
1.240.738
1.240.738

1.384.933
511.317
700.964
179.015
29.411
73.022
19.846
2.412
23.070
6.412
2.930.402
2.930.402

1.517.583
270.652
695.181
102.211
9.133
92.544
25.391
6.698
392
2.473
99.202
1.660
2.823.120
2.730
2.825.850

Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Arrendamento
Imposto de Renda e Contribuição Social a recolher
Outros impostos a recolher
Instrumentos financeiros derivativos
Obrigações sociais e trabalhistas
Participações nos lucros
Contas a pagar - setor elétrico
Pesquisa e desenvolvimento - setor elétrico
Provisão - custo de ressarcimento
Outras obrigações

21
21
11
11
11

Controladora
2020
2019

Nota
15
17
17

Não circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Arrendamento
Operações comerciais com partes relacionadas
Retenção contratual
Provisão para passivo a descoberto
Provisão para contingências
Provisão de abandono
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
Outras obrigações

113.604
12.117
9.195
23.405
24.947
33.181
17.198
51.053
4.952
289.652

492.456
19.193
118.520
34.729
36.998
67.086
2.391
49.070
78.947
12.455
82.603
64.445
7.046
1.065.939

598.155
178.185
105.313
31.531
94.147
58.957
7.107
27.854
73.417
11.922
79.705
73.865
5.367
1.345.525

233.720

7.403
297.055

1.065.939

7.403
1.352.928

2.338
64.605
4.273.366
42.614
105.629
4.298
6.871
70.650
4.570.371
4.804.091

4.814
79.956
2.628.122
68.231
45.917
3.185
22.611
75.748
2.306
2.930.890
3.227.945

44.382
1.311.099
5.593.853
66.239
168
4.330
92.603
75.109
32.692
942
7.221.417
8.287.356

31.704
1.221.229
4.051.815
70.234
375
4.330
92.845
81.022
50.985
5.596
5.610.135
6.963.063

8.848.409
25.418
253.071
10.775
(1.203.510)
7.934.163
7.934.163
12.738.254

8.834.907
15.640
110.725
9.541
(2.068.379)
6.902.434
6.902.434
10.130.379

8.848.409
25.418
253.071
10.775
(1.203.510)
7.934.163
(3.423)
7.930.740
16.218.096

8.834.907
15.640
110.725
9.541
(2.068.379)
6.902.434
(2.353)
6.900.081
13.863.144

16
16
18

25 (e)
25 (f)

15
17
17
21
12.5
19
20
11

22

Consolidado
2020
2019

44.523
15.613
11.886
25.720
4.394
41.612
34.643
51.255
4.074
233.720

Passivos relacionados a ativos não circulantes
mantidos para venda

1.882
1.489
3.770
3.355
139.355
253.277
51
4.845
1.673.447
538.131
11.863
531
57.177
6.233
61.447
109.996
99.269
110.243
102.076 Total do Passivo
503.142
250.452
865.059
660.077 Patrimônio líquido
94
109
7.485
891 Capital social
Reserva de capital
2.428.447 1.199.904
992.841
844.554 Reserva de incentivos fiscais
6.287.200 4.762.537
9.633
5.330 Outros resultados abrangentes
2.413.979 2.009.892 10.946.675 8.805.604 Prejuízos acumulados
898.610
917.308 1.338.545 1.381.806 Patrimônio líquido atribuível aos controladores
Participações de acionistas não controladores
12.028.236 8.889.641 13.287.694 11.037.294 Total do patrimônio líquido
12.738.254 10.130.379 16.218.096 13.863.144
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

12
13
14

Investimentos
Imobilizado
Intangível

Consolidado
2020
2019

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Capital Social
Integralizado
8.822.057
12.850
-

Saldo em 1º de janeiro 2019
Aumento de capital
Incentivo fiscal SUDENE
Incentivo fiscal ICMS
Transações com acionistas:
Lucro líquido do exercício
Reversão da reserva legal
Valor justo dos instrumentos patrimoniais
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de conversão moeda estrangeira do período
Ajuste de avaliação patrimonial ativo mantido p/venda
Saldo em 31 de dezembro 2019
Aumento de capital
Incentivo fiscal SUDENE
Incentivo fiscal ICMS
Transações com acionistas:
Lucro líquido do exercício
Valor justo dos instrumentos patrimoniais
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de conversão moeda estrangeira do período
Ajuste de avaliação patrimonial ativo mantido p/venda
Perdas com derivativos
Saldo em 31 de dezembro 2020

Reservas de Lucros
Opções de
Reserva de
Reserva
Ações
Incentivos
Legal
Outorgadas
Fiscais
4.775
22.461
(12.850)
48.837
61.888

-

600.798
4.775
-

600.798
6.029

(1.718)
-

599.080
6.029

8.834.907
13.502
-

-

15.640
(13.502)
-

110.725
78.973
63.373

2.046
(4.477)
9.541
-

(2.068.379)
(79.364)
(63.373)

2.046
(4.477)
6.902.434
(391)
-

(2.353)
-

2.046
(4.477)
6.900.081
(391)
-

-

-

23.280

-

-

1.007.606
-

1.007.606
23.280

(1.070)
-

1.006.536
23.280

(3.329)
6.954
(2.391)
8.848.409
25.418
253.071
10.775
(1.203.510)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(3.329)
6.954
(2.391)
7.934.163

(3.423)

(3.329)
6.954
(2.391)
7.930.740

2020

2019

2020

2019

732.433 3.243.309 3.137.369

Custo dos bens e/ou serviços vendidos

26

(251.163)

(238.889) (1.745.379) (1.899.594)

529.692

493.544 1.497.930 1.237.775

Despesas/receitas operacionais
26

Resultado de equivalência patrimonial

12

Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos

(360.757)

(277.823)

(448.537)

(373.121)

29.695

5.392

76.144

104.324

554.852

397.606

(8.763)

(2.339)

753.482

618.719 1.116.774

966.639

Resultado financeiro
Receitas financeiras

27

150.691

101.877

192.058

178.590

Despesas financeiras

27

(148.822)

(174.674)

(491.712)

(588.770)

755.351

545.922

817.120

556.459

Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro
Corrente

11

(434)

(17.280)

(33.858)

(39.483)

Diferido

11

252.689

72.156

223.274

82.104

Lucro líquido do exercício

1.007.606

600.798 1.006.536

599.080

Atribuído a sócios da empresa controladora

1.007.606

600.798 1.007.606

600.798

-

-

(1.070)

(1.718)

-

-

3,19081

1,90521

Lucro líquido diluído por ação
23
3,17618
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1,89101

Atribuído a sócios não controladores
Lucro por ações atribuíveis aos acionistas da Companhia
durante o exercício (expresso em R$ por ação)
Lucro líquido básico por ação

23

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Controladora
2020
Lucro líquido do exercício

1.007.606

Consolidado

2019

2020

2019

600.798 1.006.536

599.080

Outros resultados abrangentes
Itens que serão reclassificados posteriormente para o resultado
Ajustes acumulados de conversão
Ajuste de avaliação patrimonial

(3.329)

2.046

(3.329)

2.046

6.954

(4.477)

6.954

(4.477)

3.625

(2.431)

3.625

(2.431)

-

(2.391)

-

598.367 1.007.770

596.649

Total dos itens que serão reclassificados posteriormente
para o resultado
Itens que não serão reclassificados posteriormente
para o resultado
Perdas com derivativos
Total do resultado abrangente do exercício

(2.391)
1.008.840

(1.070)

(1.718)

Resultado abrangente atribuído aos acionistas da Eneva
1.008.840
598.367 1.008.840
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

598.367

Resultado abrangente atribuído aos acionistas não controladores

-

Demonstrações dos Fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Consolidado

780.855

Outras receitas (despesas) operacionais

Total do Patrimônio
Líquido Consolidado
6.283.880
13.523
-

-

25

26

Participação dos
Acionistas Não
Controladores
(14.158)
13.523
-

6.029

Receita de venda de bens e/ou serviços

Gerais e administrativas

Total do Patrimônio
Líquido
Controladores
6.298.038
-

(4.775)
-

Controladora

Resultado bruto

Prejuízos
Acumulados
(2.563.227)
(48.837)
(61.888)

-

Demonstrações dos Resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Nota

Outros
Resultados
Abrangentes
11.972
-

-

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Ajustes para reconciliar o lucro ao fluxo de caixa das atividades
operacionais:
Depreciação e amortização
Baixa de imobilizado e intangível
Resultado de participação patrimonial
Baixa de poços secos e áreas subcomerciais
Recuperação de créditos tributários e juros
Provisão (reversão) para contingências
Reversão de impairment de Itaqui
Resultado financeiro líquido
Amortização de custo de captação
Aumento / Diminuição dos ativos e dos passivos operacionais:
Adiantamentos diversos
Despesas antecipadas
Contas a receber
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Estoque
Impostos, taxas e contribuições
Ativos e passivos mantidos para venda
Fornecedores
Provisões e encargos trabalhistas
Mútuos
Operações comerciais
Recebimentos antecipados CCC
Dividendos a receber
Outros ativos e passivos

Controladora
2020
2019
755.351
153.968
(554.852)
19.308
(17.302)
(15.319)
9.528
350.682
4.078
(2.439)
737
465
(332)
(14.970)
(3.359)
(224.942)
17.647
(1.061.204)
54.585
22.670
(1.207.064)
(9.197)
-

545.922

Consolidado
2020
2019
817.120

556.459

157.326
482.150
490.053
23.708
19.905
(397.606)
8.763
2.339
36.986
19.308
36.986
(42.234)
(39.561)
10.078
(25.692)
29.667
(52.777) (127.114)
87.829
217.594
404.191
1.239
27.961
40.878
399.540 1.518.135 1.413.803
(3.421)
5.003
(2.150)
59.034
(1.103)
4.670
14.615
10.448
9.776
13.556
4.850
(80.897)
(13.118)
9.545
30.808
(4.384)
13.753

76.132
(27.632)
(28.453)
65.276
(354)
(76.804)
(37.489)
(266.421)
26.746
819
4.587
20.216
16.584
(226.793)
(45.389)
-

(73.963)
25.361
(326.854)
55.289
25.788
83.246
28.264
91.669
16.827
2.820
(26.065)
44.091
37.894
(15.633)
(31.924)
-

Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
Dividendos recebidos
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados (consumidos) pelas
(865.579) 439.717 1.245.953 1.366.246
atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível
(305.240) (168.237) (2.087.981) (829.917)
Aporte de capital em investida
(837.515) (319.001)
(2.100)
(1.000)
Adiantamento para futuro aumento de capital
(57.471) (356.601)
Recebimento pela venda de participação em controladas
18.782
18.782
(16.156)
13.206 (194.967)
(17.304)
Títulos e valores mobiliários
Caixa e equivalentes de caixa líquido consumidos nas atividades
(1.197.600) (830.633) (2.266.266) (848.221)
de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento do passivo de arrendamento
(24.657)
(28.195)
(57.734)
(39.623)
Aporte de capital de minoritários
13.524
Captações de financiamentos
2.097.968 2.664.004 3.371.097 3.414.004
Amortizações do principal - financiamentos
(511.869) (1.574.676) (2.024.276) (3.083.148)
Juros pagos
(159.286)
(78.323) (354.305) (382.700)
Custos de captações
(70.118)
(37.469)
(92.249)
(55.224)
Depósitos vinculados
45.130
(19.541)
Caixa e equivalentes de caixa líquido gerados (consumidos)
1.332.038
945.341
887.663 (152.708)
nas atividades de financiamentos
(731.141) 554.425 (132.650) 365.317
Aumento / Diminuição de caixa e equivalentes de caixa
Demonstração da variação de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
1.006.475
452.050 1.517.583 1.152.266
275.334 1.006.475 1.384.933 1.517.583
No fim do exercício
(731.141) 554.425 (132.650) 365.317
Aumento/ Diminuição de caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações do Valor Adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Controladora
2020
2019
906.466
865.679
888.327
830.426
18.139
35.253
(234.225) (217.753)
(230.959) (205.808)
(3.266)
(11.945)
672.241
647.926
(153.968) (157.326)
518.273
490.600
745.509
544.893
554.852
397.606
109.654
69.939
40.354
31.863
39.966
45.410
683
75
1.263.782 1.035.493
1.263.782 1.035.493
152.783
130.039
87.621
96.598
59.901
28.982
5.261
4.459
(46.896)
117.368
(139.143)
43.225
25.688
25.252
845
201
65.714
48.690
150.289
187.288
85.058
60.676
41.226
87.707
17.544
22.556
6.285
6.587
176
9.762
1.007.606
600.798
1.007.606
600.798

Consolidado
2020
2019
3.649.119 3.462.970
3.545.106 3.424.069
104.013
38.901
(1.222.831) (1.284.634)
(943.194) (1.265.394)
(328.421) (128.499)
48.784
109.259
2.426.288 2.178.336
(482.150) (490.053)
1.944.138 1.688.283
183.295
176.251
(8.763)
(2.339)
186.864
167.246
1.384
5.194
9.960
2.127.433 1.864.534
2.127.433 1.864.534
304.776
295.350
202.162
217.126
91.963
67.807
10.651
10.417
311.640
344.634
184.680
319.615
28.679
(58.292)
1.177
416
97.104
82.895
504.481
625.470
287.206
217.299
74.942
295.941
121.056
63.077
19.323
18.397
1.954
30.756
1.006.536
599.080
1.007.606
600.798

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Outras receitas
Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Insumos de geração
Perda e recuperação de valores ativos
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzido pela entidade
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Juros sobre operações de mútuos e debêntures
Serviços compartilhados
Outros
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS e contribuições
Impostos, taxas e contribuições
Federal
Estadual
Municipal
Taxas e contribuições
Remuneração capital de terceiros
Juros de empréstimos e debêntures
Outras despesas financeiras
Variação cambial e monetária
Aluguéis
Outros
Remuneração de capital próprio
Lucro líquido do exercício
Lucro (prejuízo) do exercício atribuído aos acionistas
não controladores
(1.070)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(1.718)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Eneva S.A. (a “Companhia” ou o “Grupo”) é uma sociedade por ações de capital aberto registrada na B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão, sob o código “ENEV3”, com sede no município e Estado do Rio de Janeiro, que atua na geração e comercialização de energia elétrica e na exploração e produção (E&P) de gás natural, no Brasil. A Eneva tem um parque
de geração térmica com 2,8 GW de capacidade contratada (78% operacional), sendo 2,0 GW a gás natural (74%) e
725 MW a carvão mineral (26%). É a segunda maior empresa em capacidade térmica do país, responsável por 9% da
capacidade térmica a gás instalada nacional. Atualmente, a Companhia possui dez campos declarados comerciais,
cinco deles em produção, destinados totalmente ao abastecimento das termelétricas a gás natural localizadas no
Estado do Maranhão (“Complexo Parnaíba”), assumindo assim um compromisso de produção de 8,4 milhões de m³/
dia. A Eneva é a maior operadora privada de gás natural do Brasil e possui uma área exploratória total superior a 64 mil
km² localizada na Bacia do Parnaíba, no estado do Maranhão e na Bacia do Amazonas, no estado de mesmo nome.

1.1: Eventos significativos do exercício: Pandemia de COVID-19 - Contexto, iniciativas e impactos. A pandemia
alterou drasticamente o cenário global e criou enormes desafios em todos os aspectos da sociedade, principalmente
com relação à segurança da economia. A Companhia permanece atenta à evolução da pandemia, mantendo todas
as medidas para preservar a saúde e a segurança de seus colaboradores (próprios e terceiros) e para apoiar as
comunidades nas localidades onde atua. Como forma de contribuir para o combate ao vírus, a Companhia continua
realizando ações de forma voluntária para auxiliar as famílias em situação de maior vulnerabilidade e os profissionais
de saúde das localidades de atuação com foco em medidas preventivas tais como doações de kits de higiene pessoal,
kits de limpeza, cestas básicas, aparelhos de ventilação pulmonar, medicamentos, cilindros de gás, concentradores
de oxigênio para o sistema público de saúde e apoio para a instalação de hospital de campanha. Além destas ações, a
Companhia mantém a prática de home office para algumas funções administrativas e não operacionais e aplicação de
testes rápidos em seus colaboradores. (a) Reconhecimento de receita e avaliação de perdas de créditos. As receitas da Companhia decorrem, principalmente (98%), de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente
regulado (“CCEAR”), com preços, volume e prazos definidos. Este ambiente é fortemente regulado, com mecanismos
mitigatórios ao risco de inadimplência dos seus agentes (compradores e vendedores). Portanto, a Companhia não
identificou impacto relevante decorrente da pandemia em suas receitas operacionais oriundas do segmento de geração de energia (térmicas a gás e térmicas a carvão), até o presente momento. Também não foi identificada alteração
na matriz de risco que impactasse a probabilidade de realização do seu recebível atrelado a este segmento, conforme
estabelecido no CPC 48 – Instrumentos Financeiros. Com relação à receita do segmento de comercialização de energia, a Companhia adotou critérios rígidos para avaliar o risco de crédito das contrapartes. Por isso, não estamos realizando operações com agentes que possam ser afetados pelo COVID-19. Além disso, estão sendo exigidas garantias
adicionais para que novos negócios sejam realizados. Dessa forma, também não identificamos alteração na matriz de
risco que impactasse o reconhecimento de receita, bem como a probabilidade de realização deste recebível, conforme
estabelecido no CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e no CPC 48 – Instrumentos Financeiros. A Companhia revisou e atualizou as premissas utilizadas no modelo de cálculo do valor presente líquido (“VPL”) dos contratos bilaterais
para marcação a mercado, já refletindo o resultado nestas demonstrações financeiras, não sendo esperados impactos
adicionais. (b) Avaliação de indicativo de impairment de ativos não financeiros e de recuperabilidade de IRPJ
e CSLL diferidos. A Companhia realizou o acompanhamento das principais premissas operacionais e macroeconômicas, especialmente para os anos de 2020 e 2021. As principais alterações foram identificadas para as projeções
do dólar e do IPCA, além do preço futuro do carvão e do gás natural. A Companhia concluiu que, mesmo diante das
mudanças ocorridas nas premissas de curto prazo, não foi evidenciada perda de recuperabilidade de valor contábil nos
ativos imobilizado e intangível (considerando a vida útil de cada usina) e para a recuperabilidade do ativo fiscal diferido.
Veja maiores detalhes quanto às premissas utilizadas no teste de impairment na nota explicativa nº 13 – “Imobilizado”.
(c) Projetos em construção. Os projetos em construção Parnaíba V, Azulão e Jaguatirica II sofreram desvios em
seus cronogramas iniciais por efeitos da pandemia, principalmente gerados por atrasos no fornecimento de materiais
e peças de origem internacional, redução temporária de força de trabalho e, consequente, paralisação das obras.
No entanto, a companhia ingressou com pleito na ANEEL para extensão do cronograma e adiamento da entrega de
energia com excludente de responsabilidade para Jaguatirica II e a unidade de liquefação em Azulão. Parnaíba V está
prevista para iniciar sua operação no primeiro semestre de 2022 e Azulão-Jaguatirica no segundo semestre de 2021 O
andamento das obras está de acordo com o novo cronograma aprovado pela ANEEL. Operacional e Financeiro. No
primeiro semestre de 2020, a Companhia celebrou com o Banco da Amazônia S.A. (“BASA”) um financiamento de R$
1,0 bilhão (um bilhão de reais) para a Azulão Geração de Energia S.A. Os recursos serão destinados à construção, operação e manutenção do projeto integrado Azulão-Jaguatirica, que compreende a usina termelétrica UTE Jaguatirica II e
a infraestrutura de produção e suprimento de gás a partir do campo de Azulão, na Bacia do Amazonas. O financiamento
tem vencimento em até 196 meses da data de sua celebração e desembolso de recursos de acordo com o cumprimento
de determinadas condições precedentes e cronograma do projeto. Em 26 de junho de 2020, foi concluída a 5ª emissão
de debêntures simples no valor total de R$ 650 milhões com vencimento em 10 anos, contados da data de emissão.
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio das debêntures serão utilizados para investimentos na área
de infraestrutura de gás natural do Parque dos Gaviões (denominação dada ao parque produtor de gás do Complexo
do Parnaíba). Adicionalmente, em 18 de setembro de 2020, foi concluído o processo da 6ª emissão de debêntures em
duas séries no valor total de R$948 milhões. Sendo R$374 milhões alocado à primeira série, com vencimento em 15 de
setembro de 2030 e taxa de IPCA +4,127% ao ano, e R$574 milhões para a segunda série com vencimento em 15 de
setembro de 2035 e taxa de IPCA + 4,5034% ao ano. Esses recursos também serão utilizados para pagamentos futuros
relativos à execução do projeto de investimento na infraestrutura de gás natural. No dia 4 de dezembro de 2020, adquirimos 7 blocos exploratórios nas bacias terrestres do Amazonas e do Paraná, e o campo de Juruá na bacia do Solimões,
no segundo ciclo da Oferta Permanente, realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
– ANP. Os blocos adquiridos AM-T62, AM-T84 e AM-T85 na bacia do Amazonas estão situados nas adjacências do
campo de Azulão, já operado pela Eneva. Na bacia do Solimões, adquirimos 100% de participação no campo de Juruá.
O valor do bônus de assinatura ofertado pela Eneva por Juruá foi de R$ 25,7 milhões. Já na bacia do Paraná, a Eneva
adquiriu 70% de participação nos blocos PAR-T-196, PAR-T-215, PAR-T-86 e PART-99, em consórcio com a Enauta
Energia S.A., cuja participação é de 30%. O consórcio será operado pela Eneva. O valor total dos bônus de assinatura
ofertado para esses blocos exploratórios foi de R$ 2,1 milhões, sendo R$ 1,5 milhão líquido para a Eneva. Adicionalmente, a Companhia está participando do processo de desinvestimento das concessões de campos terrestres do Polo
Urucu da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) que se encontra em fase de negociação dos termos e condições para a
potencial aquisição do polo, conforme nota explicativa n° “30 – Eventos Subsequentes”.
2. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES
A Companhia busca uma atuação de excelência pautada por uma gestão responsável dos impactos que a sua atividade pode gerar na sociedade, no meio ambiente e nas comunidades do entorno de suas operações. Por meio de um sistema de controle de prazos e cumprimento de requisitos legais, é feita a gestão de mais de 100 licenças e autorizações
ambientais, totalizando mais de 1.000 condicionantes distribuídas em unidades operacionais. Em 2020, a manutenção
e a emissão de 96 licenças e autorizações garantiram o fortalecimento e a expansão da Companhia, principalmente
nas Regiões Norte e Nordeste do país. Cumprindo com todos os prazos firmados para o desenvolvimento, construção e
operação dos ativos. Nesse período, destaca-se a emissão das (i) licenças e autorizações complementares para construção de estradas de acesso e bota-fora, bem como para captação de água para continuidade da instalação do projeto
integrado Azulão- Jaguatirica; (ii) licenças de instalação para expansão da malha de gasoduto e clusters de produção
de gás natural dos campos Gavião Preto (GVP), Gavião Branco (GVB), Gavião Azul (GVA), Gavião Vermelho (GVV),
Gavião Branco Norte (GVBN) e Gavião Caboclo (GVC) fase II; (iii) Licenças Prévias de perfuração (LPper) de gás natural que garantiram a continuidade na exploração e produção de gás natural na Bacia do Parnaíba e do Amazonas; e,
por fim, (iv) Autorizações Ambientais (AA) que fortaleceram a continuidade da pesquisa sísmica na Bacia do Parnaíba.
3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório
financeiro International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as
quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. As principais políticas contábeis aplicadas
na preparação dessas demonstrações financeiras estão apresentadas na nota explicativa nº 4 – “Resumo das principais
práticas e políticas contábeis”. As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como
base de valor, exceto quando de outra forma indicado. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das
demonstrações financeiras estão apresentadas nas respectivas notas explicativas. A preparação de demonstrações
financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo. Aquelas áreas que requerem maior

nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas
para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota explicativa nº 5 – “Estimativas e julgamentos contábeis
críticos”. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria e pelo Conselho de Administração
em 10 de março de 2021. Continuidade operacional. A Administração avaliou a capacidade da Companhia e de suas
controladas em continuar operando normalmente e concluiu que, apesar dos impactos e da incerteza na duração da pandemia COVID-19, ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Assim, essas demonstrações
financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade. Demonstrações financeiras individuais.
Os custos relativos às debêntures emitidas pela Eneva S.A. (3º série), que têm por finalidade a construção do projeto
Parnaíba V, estão registrados na conta de “investimento em controladas”, em consonância com o parágrafo 8º, do CPC
43 – Adoção inicial dos pronunciamentos técnicos CPCs 15 a 41. Na demonstração financeira consolidada, esses custos
são apresentados na conta imobilizado. Desse modo, não existe diferença entre o patrimônio líquido individual da controladora e o patrimônio líquido consolidado. Demonstração do valor adicionado. A apresentação da Demonstração
do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos
no Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. As IFRS não requerem a apresentação
dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras. Esta demonstração tem como objetivo apresentar
informações relativas à riqueza criada pela Companhia e a forma como tais riquezas foram distribuídas. Mudanças nas
práticas contábeis e divulgações. A Companhia adotou sem impactos significativos, as alterações ao CPC 15/IFRS 3
sobre definição de um negócio, e as alterações ao CPC 48/IFRS 9 e CPC 40/IFRS 7 sobre Reforma da Taxa de Juros de
Referência a partir de 1º de janeiro de 2020. Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a partir de
1º de janeiro de 2020, mas não afetaram materialmente as demonstrações financeiras da Companhia. A partir de 1º de
janeiro de 2021, as normas “CPC 06 (R2) – Arrendamentos” e do “CPC 48 – Instrumentos Financeiros” foram alteradas
conforme minuta de revisão de pronunciamentos técnicos nº 17, os quais não foram adotados antecipadamente pela
Companhia e não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
4. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS
4.1: Consolidação. A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está
exposta ou tem direitos a retornos variáveis de seu investimento e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da
investida. As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da controladora e daquelas
empresas onde a Companhia detém o controle (diretamente e indiretamente), conforme detalhadas na nota explicativa
nº 12 “Investimentos”. As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras
consolidadas: (a) Controladas. Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) das quais a
Companhia detém o controle. A consolidação é interrompida a partir da data em que o Grupo deixa de exercer o controle.
Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos, inclusive os passivos contingentes assumidos para a aquisição de
controladas em uma combinação de negócios, são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição. A
Companhia reconhece a participação não controladora na adquirida de acordo com a parcela proporcional da participação
não controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da participação não controladora é determinada em cada aquisição realizada. Custos relacionados com aquisições são contabilizados no resultado do exercício
conforme incorridos. Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre partes relacionadas são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados, a menos que a operação forneça evidências de uma perda
(impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. (b) Transações com participações de acionistas não controladores. Os investimentos detidos por outros investidores nas controladas da Eneva são classificados como “participações de acionistas não controladores”. Para as compras de participações de não controladores, a diferença entre
qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil dos ativos líquidos da controlada é registrada no
patrimônio líquido. (c) Coligadas e empreendimentos controlados em conjunto. Coligadas são todas as entidades
sobre as quais o Grupo tem influência significativa, mas não o controle, geralmente por meio de uma participação societária de 20% a 50% dos direitos de voto. Controladas em conjunto são todas as entidades sobre as quais o Grupo tem
controle compartilhado com uma ou mais partes. Esses investimentos são classificados como operações em conjunto
(joint operations) ou empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures) dependendo dos direitos e das obrigações
contratuais de cada investidor. Os investimentos em coligadas e joint ventures são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo. O investimento do Grupo em coligadas e
joint ventures inclui o ágio identificado na aquisição, líquido de qualquer perda por impairment acumulada. Ver nota explicativa nº 14 – “Intangível”. A participação do Grupo nos lucros ou prejuízos de suas coligadas e joint ventures é reconhecida na demonstração do resultado e a participação nas mutações patrimoniais é reconhecida no patrimônio da Companhia. Quando a participação da Companhia nas perdas de uma coligada ou joint venture for igual ou superior ao valor
contábil do investimento, incluindo quaisquer outros recebíveis, a Companhia não reconhece perdas adicionais, a menos
que tenham incorrido obrigações ou pagamentos em nome da coligada ou controlada em conjunto. Os ganhos não realizados das operações entre a Companhia e suas coligadas e joint ventures são eliminados na proporção da participação
da Companhia. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a operação forneça evidências de uma
perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das coligadas e joint ventures são alteradas, quando necessário, para assegurar consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. Caso a participação societária na coligada
seja reduzida, mas retida influência significativa, somente uma parte proporcional dos valores anteriormente reconhecidos
em outros resultados abrangentes será reclassificada para o resultado, quando apropriado. Os ganhos e as perdas por
diluição, ocorridos em participações em coligadas, são reconhecidos na demonstração do resultado. 4.2: Conversão de
moeda estrangeira. (a) Moeda funcional e moeda de apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras
de cada uma das empresas ligadas à Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no
qual cada empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação da Companhia. (b) Transações e saldos.
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes
nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são reavaliados. Os ganhos e as perdas cambiais
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a
ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto quando
qualificados como hedge accounting que são reconhecidos no patrimônio como operações de hedge de fluxo de caixa.
Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com operações comerciais, empréstimos, caixa e equivalentes de caixa
são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira. (c) Empresa com moeda funcional diferente. Os resultados e a posição financeira da controlada Parnaíba B.V., cuja moeda funcional é diferente da
moeda de apresentação, são convertidos na moeda de apresentação, como segue: (i) Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela taxa de fechamento da data do balanço. (ii) As receitas e despesas
de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas de câmbio médias (a menos que essa média não seja
uma aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas vigentes nas datas das operações, e, nesse caso, as receitas
e despesas são convertidas pela taxa das datas das operações). (iii) Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas em outros resultados abrangentes e acumuladas como um componente separado no patrimônio líquido, na
conta “Ajustes de avaliação patrimonial”. Quando uma operação no exterior é parcialmente alienada ou vendida, as diferenças de câmbio que foram registradas no patrimônio são reconhecidas na demonstração do resultado como parte de
ganho ou perda da venda. Na consolidação, as diferenças de câmbio decorrentes da conversão do investimento líquido
em operações no exterior são reconhecidas no patrimônio líquido. Quando uma operação no exterior é parcialmente
alienada ou vendida, as diferenças de câmbio que foram registradas no patrimônio são reconhecidas na demonstração
do resultado como parte de ganho ou perda da venda. 4.3: Participação nos resultados. A Companhia reconhece um
passivo e uma despesa de participação nos resultados de funcionários e diretores com base em metas corporativas estabelecidas atreladas ao plano de desenvolvimento e crescimento da Companhia. A participação nos resultados é composta por avaliação das metas de todos os colaboradores e da Diretoria. 4.4: Provisões. São reconhecidas quando
existe uma obrigação presente, legal ou não formalizada, resultante de evento passado, na qual seja provável uma saída
de recursos para a sua liquidação, e que essa obrigação possa ser razoavelmente estimada. A atualização da provisão
ao longo do tempo é reconhecida como despesa financeira. As demais práticas contábeis relevantes da Companhia e
suas controladas estão apresentadas nas notas explicativas próprias aos itens a que elas se referem.
5. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a
aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As
revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 5.1: Estimativas. 5.1.1: Mudança de premissa para
teste de recuperabilidade de ativos (Impairment). A Companhia revisou o período de projeção dos fluxos de caixa
utilizados para o teste de recuperabilidade de ativos para manter a uniformidade dessa premissa com o Plano Estratégico aprovado pela Companhia. Anteriormente, o período de projeção se limitava ao prazo de outorga da autorização
de Produtor Independente de Energia (PIE) concedido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Desta
forma o período projetivo dos fluxos futuros foi extendido de 2043 para 2050 e assim está alinhado com as premissas
estratégicas de gestão da Eneva. As projeções também consideram a probabilidade estimada pela Administração da
Companhia em obter a prorrogação da outorga de autorização. Essa mudança de estimativa contábil afetou o período
corrente gerando a reversão de R$ 53 milhões relativos a provisão para Impairment constituída em exercícios anteriores da controlada direta Itaqui Geração de Energia S.A. As demais premissas utilizadas no teste de recuperabilidade
de ativos foram mantidas e estão consistentes tanto com o Plano Estratégico quanto com os testes realizados em
exercícios anteriores. Adicionalmente, são efetuados testes estatísticos, como backtesting e feedback, para aprimorar
continuamente as técnicas de previsão da Companhia. 5.1.2: Incertezas sobre premissas e estimativas. (i) Nota explicativa nº 18 – “Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos - Ativos e passivos financeiros por meio de
derivativos e expectativa sobre o mercado de commodities. (ii) Nota explicativa nº 14 – “Intangível” - As reservas de
gás natural são calculadas tendo por base informações econômicas, geológicas e de engenharia, como perfis de poço
e dados de pressão, dentre outros. Os volumes de reservas são utilizados para o cálculo das taxas de depreciação/
depleção/amortização no método de unidades produzidas e nos testes de recuperabilidade dos ativos (impairment). A
determinação da estimativa do volume de reservas requer julgamento significativo e está sujeita a revisões, no mínimo
anualmente, realizadas a partir de reavaliação de dados preexistentes e/ou novas informações disponíveis relacionadas à produção e geologia dos reservatórios, bem como alterações em preços e custos utilizados. As revisões podem,
também, resultar de alterações significativas na estratégia de desenvolvimento da Companhia ou na capacidade de
produção. (iii) Nota explicativa nº 13.2 – “Avaliação de impairment” - A Companhia testa eventuais perdas nos
ativos, de acordo com as políticas contábeis descritas nas notas explicativa especificas. Os valores recuperáveis de
Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) foram determinados com base em cálculos do valor em uso. (iv) Nota explicativa nº 11 – “Impostos a recuperar e diferidos” - Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos - Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e
passivos e os adotados para fins de tributação e sobre prejuízos fiscais na extensão em que seja provável que lucros
tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão compensados. A projeção dos lucros tributáveis futuros
está alinhada com o plano estratégico da Companhia e o período estimado de realização dos impostos diferidos é de
13 e 14 anos. (v) Nota explicativa nº 20 – “Provisão de abandono” - Impacto das reservas de gás natural nas estimativas de custos com obrigações de desmantelamento de áreas - a estimativa do momento de realização dos custos
com obrigações de desmantelamento de áreas é baseada no prazo de exaustão das reservas provadas de acordo com
os critérios estabelecidos pela ANP/SPE. Revisões nas estimativas de reservas que impliquem em mudanças no prazo
de exaustão podem afetar a provisão para desmantelamento de áreas. O reconhecimento contábil dessas obrigações
deve ser com base no valor presente, utilizando-se uma taxa de desconto. Longos períodos até a data de abandono
e variações na taxa de desconto, por menor que sejam, podem ocasionar grandes variações no valor reconhecido.
5.2: Julgamentos. As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos
significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas: (iv) Nota explicativa nº 19 – “Provisão para contingências” - Reconhecimento de provisões para riscos
fiscais, cíveis, trabalhistas, administrativos e regulatórios, por meio da análise da probabilidade de perda que inclui
avaliação das evidências disponíveis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.
6. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
A Administração da Companhia gerencia seus empreendimentos com base em cinco segmentos de negócios principais, sendo: (i) térmicas a gás, (ii) upstream, (iii) térmicas a carvão, (iv) comercialização de energia e (v) holding e outros. As atividades de cada segmento têm seu desempenho avaliado pela Diretoria Executiva da Companhia e refletem
a estrutura do modelo de negócio adotado. Cabe destacar que as operações entre a Companhia e suas controladas,
bem como as operações entre as controladas, são integralmente eliminadas para a apresentação dos saldos por
segmento. Abaixo descrição dos segmentos: i. Térmicas a gás. Fazem parte deste segmento as controladas Parnaíba II Geração de Energia S.A. e Parnaíba Geração e Comercialização S.A., compondo o Complexo do Parnaíba, no
Maranhão. O referido complexo possui capacidade total instalada de, aproximadamente, 1,4 GW e terá a capacidade
de 2,0 GW a partir da conclusão das obras de fechamento de ciclo, conhecido como projeto Parnaíba V, com previsão
de conclusão no 1º semestre de 2022 e projeto de Parnaíba VI que tem como objetivo a expansão da usina termelétrica
UTE MC2 Nova Venécia 2 (“Parnaíba II”), com capacidade instalada adicional de 92,3 MW, com conclusão prevista
para o 1º semestre de 2025. Todo o complexo está conectado ao Subsistema Norte de geração e transmissão de
energia do Sistema Interligado Nacional (SIN). Adicionalmente, o segmento de geração térmica a gás conta com o
projeto Azulão-Jaguatirica, com capacidade instalada de 132,3 MW, em implantação na cidade de Boa Vista, Estado de
Roraima, com previsão de conclusão no 2º semestre de 2021. O projeto está situado em sistema isolado. ii. Upstream.
Neste segmento, a Companhia opera 10 campos de gás natural nas Bacias do Parnaíba e Amazonas e, adicionalmente, possui contratos de concessão para exploração e produção (E&P) de hidrocarbonetos em mais de 64.000 km². A
Companhia possui compromisso de produção de 8,4 milhões de m³ de gás natural por dia, totalmente destinados ao
abastecimento do Complexo do Parnaíba, consolidando o modelo Reservoir-to-Wire (“R2W”), implementado de forma
pioneira no país. Este segmento é composto pelas Companhias Eneva S.A. e Parnaíba B.V. iii. Térmicas a carvão.
Este segmento é composto pelas controladas Itaqui Geração de Energia S.A., que possui capacidade instalada de
360 MW, localizada no Estado do Maranhão, conectada ao Subsistema Norte, e Pecém II Geração de Energia S.A.,
com capacidade instalada de 365 MW, localizada no Estado do Ceará, conectada ao Subsistema Nordeste. Ambas
com transmissão de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN). iv. Comercialização de Energia. Neste segmento, ocorre a comercialização de contratos de energia no Ambiente de Contratação Livre (ACL), obrigatoriamente
registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), por intermédio da controlada indireta Eneva
Comercializadora de Energia Ltda. v. Holding e Outros. Este segmento é composto pela Eneva Participações S.A.,
além das empresas mantidas para o desenvolvimento de projetos. A seguir são apresentados, por segmento, o balanço
patrimonial e as demonstrações de resultados na data base de 31 de dezembro de 2020 e 2019.
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Contas patrimoniais 31/12/2020:

Total do ativo
Circulante
Caixa e equivalentes
Contas a receber
Estoque
Outros ativos
Não circulante
IR e CS Diferido
Imobilizado e intangível
Outros ativos
Total do passivo
Circulante
Empréstimos
Debentures
Outros passivos
Não circulante
Empréstimos
Debentures
Outros passivos
Acionistas não controladores
Patrimônio líquido
Contas patrimoniais 31/12/2019:
Total do ativo
Circulante
Caixa e equivalentes
Contas a receber
Estoque
Outros ativos
Não circulante
IR e CS Diferido
Imobilizado e intangível
Outros ativos
Total do passivo
Circulante
Empréstimos
Debentures
Outros passivos
Não circulante
Empréstimos
Debentures
Outros passivos
Acionistas não controladores
Patrimônio líquido

Demonstração do resultado
Receita operacional líquida
Custo de bens e/ou serviços vendidos
Despesas operacionais
Outros resultados operacionais
Despesas com exploração e poço seco
Equivalência patrimonial
Receita financeira
Despesa financeira
Provisão dos tributos correntes e diferidos
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Atribuído a sócios da empresa controladora
Atribuído a sócios não controladores

Demonstração do resultado
Receita operacional líquida
Custo de bens e/ou serviços vendidos
Despesas operacionais
Outros resultados operacionais
Despesas com exploração e poço seco
Equivalência patrimonial
Receita financeira
Despesa financeira
Provisão dos tributos correntes e diferidos
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Atribuído a sócios da empresa controladora
Atribuído a sócios não controladores
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Geração a Gás Natural
Térmicas
Subtotal Térmicas
Subtotal Comercialização Holding
Total do
a Gás Upstream Eliminações Consolidado à Carvão Eliminações Consolidado
de Energia e Outros Eliminações Consolidado
6.603.693 6.117.417
(468.634)
12.252.476 4.698.796
(2.954)
4.695.842
155.985 833.036
(1.719.243) 16.218.096
1.535.381
994.754
(300.994)
2.229.141
722.828
722.828
102.133 73.753
(197.453)
2.930.402
918.719
275.380
_
1.194.099
170.994
170.994
9.638 10.202
1.384.933
415.149
99.741
(97.999)
416.891
248.329
248.329
35.744
700.964
25.227
45.277
70.504
108.501
108.501
10
179.015
176.286
574.356
(202.995)
547.647
195.004
195.004
56.751 63.541
(197.453)
665.490
5.068.312 5.122.663
(167.640)
10.023.335 3.975.968
(2.954)
3.973.014
53.852 759.283
(1.521.790) 13.287.694
24.092
503.142
527.234
294.190
294.190
43.599
36
865.059
5.003.927 2.901.954
7.905.881 3.669.441
3.669.441
198 111.697
598.003
12.285.220
40.293 1.717.567
(167.640)
1.590.220
12.337
(2.954)
9.383
10.055 647.550
(2.119.793)
137.415
6.603.693 6.117.417
(468.634)
12.252.476 4.698.796
(2.954)
4.695.842
155.985 833.036
(1.719.243) 16.218.096
804.714
332.106
(358.597)
778.223
443.342
(497)
442.845
40.271
9.737
(205.137)
1.065.939
3.580
15.613
19.193
19.193
106.634
11.886
118.520
118.520
694.500
304.607
(358.597)
640.510
443.342
(497)
442.845
40.271
9.737
(205.137)
928.226
2.669.600 4.472.445
(110.037)
7.032.008 1.558.610
(2.457)
1.556.153
3.498 143.864
(1.514.106)
7.221.417
1.246.493
64.606
1.311.099
1.311.099
1.320.488 4.273.365
5.593.853
5.593.853
102.619
134.474
(110.037)
127.056 1.558.610
(2.457)
1.556.153
3.498 143.864
(1.514.106)
316.465
(3.423)
(3.423)
3.129.379 1.312.866
4.442.245 2.696.844
2.696.844
112.216 682.858
7.934.163
Geração a Gás Natural
Térmicas
Subtotal Térmicas
Subtotal Comercialização Holding
Total do
a Gás Upstream Eliminações Consolidado à Carvão Eliminações Consolidado
de Energia e Outros Eliminações Consolidado
4.140.434 5.266.768
(431.105)
8.976.097 4.693.724
(2.605)
4.691.119
129.474 620.242
(553.788) 13.863.144
883.385 1.318.522
(119.707)
2.082.200
637.584
637.584
56.674 49.392
2.825.850
277.485 1.006.502
1.283.987
201.924
201.924
13.676 17.996
1.517.583
382.288
2.134
384.422
289.903
289.903
20.826
30
695.181
14.224
30.307
44.531
57.669
57.669
11
102.211
209.388
279.579
(119.707)
369.260
88.088
88.088
22.172 31.355
510.875
3.257.049 3.948.246
(311.398)
6.893.897 4.056.140
(2.605)
4.053.535
72.800 570.850
(553.788) 11.037.294
93.913
250.454
344.367
293.821
293.821
21.853
36
660.077
3.132.642 2.615.492
(17.824)
5.730.310 3.755.770
3.755.770
135 115.431
585.764
10.187.410
30.494 1.082.300
(293.574)
819.220
6.549
(2.605)
3.944
50.812 455.383
(1.139.552)
189.807
4.140.434 5.266.768
(431.105)
8.976.097 4.693.724
(2.605)
4.691.119
129.474 620.242
(553.788) 13.863.144
474.631
502.397
(193.629)
783.399
478.988
(142)
478.846
59.499 21.830
9.354
1.352.928
12.117
12.117
166.068
166.068
178.185
96.118
9.195
105.313
105.313
378.513
481.085
(193.629)
665.969
312.920
(142)
312.778
59.499 21.830
9.354
1.069.430
1.771.202 2.802.321
(237.476)
4.336.047 1.714.749
(2.463)
1.712.286
3.384 121.560
(563.142)
5.610.135
79.957
79.957 1.141.272
1.141.272
1.221.229
1.423.694 2.628.121
4.051.815
4.051.815
347.508
94.243
(237.476)
204.275
573.477
(2.463)
571.014
3.384 121.560
(563.142)
337.091
(2.353)
(2.353)
1.894.601 1.962.050
3.856.651 2.499.987
2.499.987
66.591 479.205
6.902.434
Geração a Gás Natural
2020
Térmicas
Subtotal Térmicas
Subtotal Comercialização Holding
Total do
a Gás Upstream Eliminações Consolidado à Carvão Eliminações Consolidado
de Energia e Outros Eliminações Consolidado
1.819.668
791.720
(728.265)
1.883.123
(1.268.805) (251.163)
723.805
(796.163)
(26.004) (241.822)
(267.826)
(20.944)
37.550
16.606
- (129.148)
(129.148)
555.965
(252.567)
303.398
17.529
70.641
(3.106)
85.064
(112.278)
(71.737)
7.566
(176.449)
(73.017)
252.256
179.239
336.149 1.014.262
(252.567)
1.097.844
336.149 1.014.262
(252.567)
1.097.844
Geração a Gás Natural
Térmicas
Subtotal
a Gás Upstream Eliminações Consolidado
1.742.505
(1.300.638)
(33.974)
(7.827)
69.394
(258.427)
5.834
216.867
216.867
-

742.845
(238.857)
(193.573)
5.393
(92.671)
394.899
101.916
(176.672)
54.876
598.156
598.156
-

(673.721)
670.947
(188.250)
(22.647)
25.421
(188.250)
(188.250)
-

1.173.926
(803.449)
(24.206)
60.940
47.275
144.516
(351.904)
(2.750)
244.348
244.348
-

(47.400)
(47.400)
(47.400)
-

1.173.926
(803.449)
(24.206)
60.940
(125)
144.516
(351.904)
(2.750)
196.948
196.948
-

489.655
282
(447.808)
(1.636)
(7.300)
(6.365)
11
(1.999)
- 130.705
1.475
1.580
(3.656)
(280)
13.248
(321)
45.625 121.966
45.625 121.966
-

(303.677)
303.677
(13.692)
586
(442.741)
(40.577)
40.577
(455.847)
(454.777)
(1.070)

3.243.309
(1.745.379)
(319.389)
76.144
(129.148)
(8.763)
192.058
(491.712)
189.416
1.006.536
1.007.606
(1.070)
2019
Térmicas
Subtotal Comercialização Holding
Total do
à Carvão Eliminações Consolidado
de Energia e Outros Eliminações Consolidado

1.811.629 1.284.722
(868.548) (990.228)
(227.547) (23.819)
(2.434) 104.709
(92.671)
206.649
29.854
148.663
43.500
(409.678) (203.526)
60.710
(17.463)
626.773
227.749
626.773
227.749
-

(29.854)
(29.854)
(29.854)
-

1.284.722
(990.228)
(23.819)
104.709
43.500
(203.526)
(17.463)
197.895
197.985
-

412.786
(406.764)
(4.897)
245
12.722
(629)
(626)
12.837
12.837
-

(372.274)
366.060
(13.284)
(248.301)
(28.454)
28.454
(267.799)
(266.081)
(1.718)

Receita bruta entre segmentos e clientes

2020
2019
Receita Bruta
Receita Receita Bruta
Receita
Total do
Receita Bruta
Bruta
Total do
Receita Bruta
Bruta
Segmento (a) Intercompany * Clientes Segmento Intercompany * Clientes
Termicas a gás
2.023.781
76.129
1.947.652
1.952.951
52.157
1.900.794
Upstream
888.327
884.175
4.152
830.426
826.071
4.355
Carvão
1.322.023
1.322.023
1.450.097
1.450.097
Comercializadora de energia
539.565
258.501
281.064
454.860
358.062
96.798
Holding e outros
312
312
558
558
4.774.008
1.218.805
3.555.203
4.688.892
1.236.290
3.452.602
* Receita eliminada. (a) Análise da receita bruta total do segmento - por categoria
2020
CCEAR
MCP *
Arrendamento
Gás e Condensado
Fixa
Disponibilidade Variável Variável
Fixo Variável
Variável
Total
Térmicas a gás (a)
1.282.358
348.030 393.393
2.023.781
Upstream (a)
291.773 120.242
476.312
888.327
Carvão
837.817
315.869 168.337
1.322.023
Comercializadora
de energia (b)
539.565
539.565
Holding e outros
312
312
Total
2.120.175
663.899 1.101.607 291.773 120.242
476.312
4.774.008
2019
CCEAR
MCP *
Arrendamento
Gás e Condensado
Fixa
Disponibilidade Variável Variável
Fixo Variável
Variável
Total
Térmicas a gás
1.249.020
411.913 292.018
1.952.951
Upstream
291.773 54.568
484.085
830.426
Carvão
818.838
318.580 312.679
1.450.097
Comercializadora
de energia
454.860
454.860
Holding e outros
558
558
Total
2.067.858
730.493 1.060.115 291.773 54.568
484.085
4.688.892
* MCP = Mercado de Curto Prazo (ambiente de contratação livre). a. Incremento na receita variável em 31 de dezembro
de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019 referente a térmicas a gás e Upstream,decorrente da revisão da
garantia física (“GF”) das UTEs Maranhão IV e V (em conjunto “Parnaíba I”) e da UTE MC2 Nova Venécia 2 (“Parnaíba III”).
b. O volume de energia comercializado nas operações de trading aumentou em função de oportunidades de mercado.
7. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Prática contábil. Incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com
vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo demonstrados na data
do balanço a valor justo.
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Caixa e bancos
3.419
2.951
43.382
34.892
Operações compromissadas
(a)
13.760
69.250
82.977
174.386
CDB/compromissadas
(b)
258.155
934.274 1.258.574 1.308.305
275.334 1.006.475 1.384.933 1.517.583
a. Trata-se do fundo exclusivo de investimentos em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado Eneva administrado pelo
Banco Itaú. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo está composto somente por operações compromissadas, lastreadas
por títulos públicos federais, registradas na CETIP ou SELIC, quando aplicável. Essas operações possuem garantia de
recompra diária a uma taxa previamente estabelecida pelas instituições financeiras. b. Representam valores investidos
em CDBs e Compromissadas emitidos por instituições financeiras de primeira linha, todos vinculados a taxas pós- fixadas e com rentabilidade média no ano sobre o DI CETIP (“CDI”) de 100%. O incremento observado em 2020 está
relacionado com os aportes financeiros realizados através das captações de debêntures, para investimento nos projetos em construção. As principais movimentações de caixa no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram para
cumprimento do serviço da dívida, incluindo pré-pagamentos no total de R$ 1.788.010, além dos investimentos líquidos
nos segmentos de negócio (construção de Parnaíba V e projeto Azulão-Jaguatirica) no montante de R$ 1.711.945. Os
recursos necessários para realização dessas movimentações foram substancialmente originados por uma geração de
caixa operacional de R$ 1.245.953 e captações de R$ 3.371.097.
8. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Letras Financeiras do Tesouro (“LFT’s”)
(a)
72.911
105.493
439.658
265.652
CDB
(b)
71.659
71.659
Títulos de capitalização
5.000
144.570
105.493
511.317
270.652
a. LFTs são títulos pós-fixados cuja remuneração é dada pela variação da taxa SELIC diária registrada entre a data de
liquidação da compra e a data de vencimento. Em 31 de dezembro de 2020, a carteira de LFTs da Companhia contém
títulos cujos vencimentos ocorrerão entre 2021 e 2025. b. CDB’s com data de liquidez em dezembro de 2021.
9. CONTAS A RECEBER
Prática contábil. As contas a receber de clientes da Companhia correspondem aos valores faturados pela venda de
energia elétrica no curso normal das suas atividades. Inicialmente, o reconhecimento é pelo valor justo e, subsequentemente, mensurado pelo custo amortizado, ajustado ao valor presente deduzido da perda de crédito esperada (PCE).
Consolidado
2020
2019
Contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (CCEAR):
Parnaíba II Geração de Energia S.A.
118.719 125.289
Parnaíba I Geração de Energia S.A. *
- 152.401
Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A.
153.620
Pecém II Geração de Energia S.A.
99.191
98.077
Itaqui Geração de Energia S.A.
104.921 100.642
476.451 476.409
Contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente livre (ACL):
Parnaíba II Geração de Energia S.A.
57.067
64.736
Eneva Comercializadora de Energia Ltda.
1.026
914
Pecém II Geração de Energia S.A.
29.413
45.078
Parnaíba Geração e Comercialização S.A.
85.692
Itaqui Geração de Energia S.A.
14.804
46.140
39.813
Parnaíba I Geração de Energia S.A. *
188.002 196.681

Contratos de comercialização de energia elétrica bilateral:
Eneva Comercializadora de Energia Ltda.
Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A.
Tauá Geração de Energia Ltda.
Contratos de comercialização de gás condensado
Eneva S.A.
Perda de crédito esperada
Provisão para perda de crédito esperada

506
(114)
(10.903)
1.804
39.313
2.159
(3.391)
29.374
29.374
-

3.137.369
(1.899.594)
(280.450)
104.324
(92.671)
(2.339)
178.590
(588.770)
42.621
599.080
600.798
(1.718)

Consolidado
2020
2019
45.410
51
45.461

30.274
30
30.304

1.413
1.413

2.150
2.150

(10.363) (10.363)
700.964 695.181

* Incorporada em 1º de janeiro de 2020 por Parnaíba Geração e Comercialização S.A.
Avaliação do risco de crédito. O mercado de energia é um ambiente altamente regulado, com mecanismos mitigatórios ao risco de inadimplência dos seus agentes. A segurança financeira do mercado está pautada no modelo de Câmara de compensação multilateral e centralizada. As operações realizadas no âmbito da Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE) são contabilizadas e liquidadas de forma multilateral, não havendo indicação de parte e
contraparte. Esse modelo é benéfico para os agentes individualmente e para a estabilidade do mercado como um todo,
minimizando a probabilidade de impactos negativos. Dessa forma, todos os agentes são garantidores das operações
a serem liquidadas. Adicionalmente, para os contratos comercializados bilateralmente é realizada uma análise de risco
frente às contrapartes, antes da operação, através de informações auditadas, informações de mercado e situação atual
da empresa e, posteriormente, através do registro do contrato na CCEE e o acompanhamento da empresa em relação
aos pagamentos, que em caso de atraso, a energia negociada não é registrada e a contraparte ficará com um déficit
de energia, sujeito ao preço de energia atual no mercado (PLD) e a multa na Câmara Comercializadora de Energia
Elétrica(CCEE). O mercado de contratação livre de energia ainda conta com outras formas de mitigação do risco, como
cláusulas contratuais, carta fiança, seguro garantia e outros. Por todo contexto acima, entendemos que não há riscos
de perda no contas a receber da Companhia, principalmente pelo ambiente de mercado em que estamos inseridos.
Não existem contas a receber em atraso e com expectativa de perda, exceto o saldo da Canabrava Energética S.A,
no valor de R$ 10.363 mil, cuja provisão para perda de crédito esperada foi reconhecida integralmente. O detalhamento
por tipo de recebivel está descrito na nota explicativa nº 25 – “Receita de venda de bens e/ou serviços”.
10. ESTOQUES
Prática contábil. Os estoques da Companhia são essencialmente compostos por materiais ou insumos a serem consumidos ou transformados no processo de geração de energia e exploração de gás. Eles são demonstrados ao custo
ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. A mensuração dos estoques inclui também qualquer redução ao
valor realizável líquido desses ativos. O método de avaliaçãodos estoques de insumos (principalmente carvão) é o da
média ponderada móvel.
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Materiais, suprimentos e outros (a)
21.125
12.498
39.559
24.960
Carvão (b)
65.530
19.631
Peças eletrônicas e mecânicas (c)
19.904
13.545
65.489
49.300
Lubrificantes e químicos
4.248
4.264
8.437
8.320
45.277
30.307
179.015
102.211
a. Saldo referente a materiais consumíveis necessários ao funcionamento das UTEs e UTG, tais como óleo diesel,
condensado, cal e gás hidrogênio. O saldo é substancialmente composto por estoque condensado e gás hidrogênio.
Na controladora, o saldo de R$ 21.125 é composto por condensado e gás hidrogênio. b. Variação explicada pelos
seguintes fatores: (i) aumento da curva de despacho observada no início do 1º semestre de 2020, o que demandou
recomposição dos estoques de carvão e (ii) redução da demanda por energia a partir do 2º semestre de 2020, devido
à pandemia de COVID-19. O saldo é composto por peças eletrônicas e mecânicas para utilização e reposição nas
operações e manutenções realizadas nas usinas e UTG. Os principais valores estão registrados nas empresas Itaqui
Geração de Energia S.A., correspondente a R$ 24.839 e na Eneva S.A, R$ 19.904.
11. IMPOSTOS A RECUPERAR E DIFERIDOS
Prática contábil. Os encargos de IRPJ e a CSLL correntes e diferidos são calculados com base nas leis tributárias
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço das entidades da Companhia que atuam e geram
lucro tributável. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações dos
tributos sobre o lucro com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações
e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O
IRPJ e a CSLL corrente são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando há montantes a pagar,
ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data das Demonstrações Financeiras. Os tributos diferidos sobre o lucro são compensados quando há um direito legalmente exequível sobre a mesma
entidade tributável. Os ativos fiscais diferidos decorrentes de perdas fiscais e diferenças temporárias não são reconhecidos quando não é provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis contra os quais possam ser utilizados.
As despesas de IRPJ e CSLL do período são reconhecidas na demonstração do resultado, exceto para transações
reconhecidas diretamente no patrimônio líquido. Tributos a recuperar. O saldo da conta de Imposto de Renda (IRPJ)
e Contribuição Social (CSLL) a recuperar está representado a seguir:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Imposto de Renda - IRPJ
18.805
82.209
48.318
125.757
Contribuição Social - CSLL
3.765
5.314
30.937
28.234
22.570
87.523
79.255
153.991
Circulante
22.039
30.346
73.022
92.544
Não circulante
531
57.177
6.233
61.447
Os demais impostos a recuperar estão compostos por:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
PIS (a)
20.244
18.010
21.301
18.817
COFINS (a)
94.155
84.347
98.785
88.064
Outros
2.546
3.664
10.003
20.586
116.945
106.021
130.089
127.467
Circulante
6.949
6.752
19.846
25.391
Não circulante
109.996
99.269
110.243
102.076
a. Compõe este saldo os créditos de PIS/COFINS sobre os gastos com ativo imobilizado do segmento de E&P, cuja
compensação ocorre proporcionalmente aos encargos de depreciação/amortização.
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Impostos diferidos. Abaixo a composição dos tributos diferidos por empresa e natureza:
Consolidado
2020
Ativo Diferido
Passivo Diferido
Prejuízo Fiscal/
Diferenças
Ativos Avaliados
Diferenças
Base Negativa Temporárias (b) Total (a)
a Valor Justo Temporárias (c) Líquido
Eneva
519.019
47.611 566.630
79.082
(142.570) 503.142
Itaqui
187.441
42.009 229.450
(20.974) 208.476
PGC
24.293
32.779
57.072
(76.593) (19.521)
Parnaíba II
58.962
4.564
63.526
(39.434) 24.092
Comercializadora
de Energia
41.767
4.061
45.828
(2.229) 43.599
Eneva Participações
36
36
36
Pecém II Geração
96.801
10.940 107.741
(22.027) 85.714
Outras
54
54
(13.225) (13.171)
928.283
142.054 1.070.337
79.082
(317.052) 832.367
Ativo diferido líquido
865.059
Passivo diferido líquido
(32.692)
Consolidado
2019
Ativo Diferido
Passivo Diferido
Prejuízo Fiscal/
Diferenças
Ativos avaliados
Diferenças
Base Negativa Temporárias (b)
Total
a Valor justo Temporárias (c) Líquido
Eneva
308.371
16.095 324.466
78.062
(152.076) 250.452
Itaqui
171.559
46.895 218.454
(10.812) 207.642
Parnaíba I
32.877
32.877
(70.638) (37.761)
PGC
46.635
1.703
48.338
- 48.338
Parnaíba II
71.320
4.803
76.123
(30.548) 45.575
Comercializadora
de Energia
21.851
2
21.853
- 21.853
Eneva Participações
36
36
36
Pecém II Geração
98.694
2.124 100.818
(14.637) 86.181
Outras
(13.224) (13.224)
718.430
104.535 822.965
78.062
(291.935) 609.092
Ativo diferido líquido
660.077
Passivo diferido líquido
(50.985)
(a) Montante constituído de ativo diferido baseado na estimativa de geração de lucros tributáveis futuros:
2021 2022 2023 2024 2025 2026 a 2028 2029 a 2030 2031 a 2034
Total
Expectativa de realização
anual dos impostos diferidos* 72.386 69.384 81.264 113.411 73.589
189.203
147.200
323.900 1.070.337
* A projeção dos lucros tributáveis futuros está alinhada com o plano estratégico da Companhia e o período estimado
de realização dos impostos diferidos é de 13 e 14 anos.
(b) Composição das diferenças temporárias por natureza (ativo):
2020
2019
Provisões indedutíveis
83.142
32.281
Gastos pré-operacionais - RTT *
58.912
72.254
Ativo - diferenças temporárias
142.054
104.535
* Constituídos sobre saldo de gastos pré-operacionais que, por conta do Regime Tributário de Transição, passaram a
ser controlados na Parte B do Lalur e, consequentemente, estão sendo excluídos para fins de determinação do lucro
real, desde o início das operações, em quotas fixas mensais eno prazo máximo de 10 anos.
(c) Composição das diferenças temporárias por natureza (passivo):
2020
2019
Depreciação acelerada
159.027
126.633
Ganho por compra vantajosa
98.262
105.573
Mais-valia de ativos
27.040
29.236
Ajuste a valor justo
30.493
30.493
Provisões indedutíveis
2.230
Passivo - diferenças temporárias
317.052
291.935
Em 31 de dezembro de 2020, os tributos calculados sobre o lucro líquido compreendem o IRPJ (alíquota de 15% e
adicional de 10%) ea CSLL (alíquota de 9%). A conciliação do valor calculado pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social é demonstrada como segue:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Resultado do período antes do IRPJ/CSLL
755.350
545.922
817.119
556.459
Alíquota nominal - %
34%
34%
34%
34%
IRPJ/CSLL à alíquota nominal
(256.819) (185.613) (277.821) (189.196)
Resultado de equivalência patrimonial
193.683
143.507
(2.879)
(1.053)
Subvenção para investimento - ICMS
(a)
21.547
21.042
21.547
21.042
Outras diferenças permanentes
39.943
(2.004)
33.346
3.674
Ativo fiscal não constituído
(b)
26.140
(6.770)
95.108
20.021
Redução benefício SUDENE e PAT
(c)
11.866
10.726
60.851
51.053
Constituição do diferido
(d)
215.895
73.988
259.264
137.080
IRPJ e CSLL correntes e diferidos
252.255
54.876
189.416
42.621
Despesa de IRPJ e CSLL corrente
(434)
(17.280)
(33.858)
(39.483)
IRPJ e CSLL diferidos
252.689
72.156
223.274
82.104
Total
252.255
54.876
189.416
42.621
Alíquota efetiva
(33,40%) (10,05%) (23,18%)
(7,66%)
a. Subvenção para investimento referente a incentivo fiscal no Estado do Maranhão, concedido pela Lei nº 9.463/2011,
que consiste em crédito presumido de ICMS nas saídas de gás natural destinadas à usina termelétrica movida a este
combustível. b. Refere-se à parcela de impostos diferidos de controladas que não foram registrados devido à incerteza
quanto à sua recuperação. c. O valor mais relevante se refere ao benefício fiscal regional concedido pela Sudene, que
resulta em redução de até 75% do IRPJ, no período de 10 anos. d. IRPJ e CSLL diferidos ativos sobre os saldos de
prejuízos fiscais e bases negativas de Contribuição Social, cuja recuperabilidade está fundamentada por projeções
econômico-financeiras elaboradas com base em premissas internas e em cenários macroeconômicos, comerciais e
tributários.
12.2. Mutação do Investimento - valor patrimonial:
Investimentos
Controladas (diretas e indiretas)
Azulão Geração de Energia S. A
Parnaíba Geração e Comercialização de Energia
Parnaíba I Geração de Energia S.A.
Parnaíba II Geração de Energia S.A.
Parnaíba B.V.
Itaqui Geração de Energia S.A.
Pecém II Participações S.A.
Eneva Participações S.A.
Outros
Controladas em conjunto
Porto do Pecém Transportadora de Minérios S.A.
Pecém Oper. e Manutenção de Ger. Elétrica S.A.
Centrais Termelétrica São Marco S.A.
MABE Construção e Administração de Projeto

%

Saldo
Transferência de
em 2019 Passivo a descoberto

99,90%
208.926
60,72%
128.414
100,00%
390.990
90,00%
844.068
100,00%
94.569
100,00% 1.490.208
100,00% 1.009.778
100,00%
550.684
6.506
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%

-

Integralização de
Capital

12. INVESTIMENTOS
12.1. Composição dos saldos:

Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Participações societárias
6.267.315 4.405.936
9.633
5.330
Adiantamento para futuro aumento de capital
19.885
356.601
6.287.200 4.762.537
9.633
5.330
As participações societárias da Companhia incluem as controladas (diretas e indiretas), controladas em conjunto e
as coligadas. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os saldos dos principais grupos de contas das investidas são os
seguintes:
2020
ParticiAtivo
Passivo
Passivo
PatriLucro
pação
Circu- Ativo Não Circu- Não Circumônio (PrejuíSocietária
lante Circulante
lante
lante Líquido
zo)
Controladas (diretas e indiretas)
Térmicas a gás
Azulão Geração de Energia S.A
99,90% 558.254 1.359.064 46.132
851.547 1.019.639 (3.736)
Parnaíba Geração e Comercialização
de Energia S.A
60,72% 347.665 2.176.182 414.327 1.127.256 982.264 179.431
Parnaíba II Geração de Energia S.A.
90,00%% 626.058 1.628.755 330.656
796.997 1.127.160 160.385
Upstream
Parnaíba B.V.
100,00%
98.832
279
98.553
6.656
Térmicas a carvão
Itaqui Geração de Energia S.A.
100,00%% 367.159 2.266.967 259.605
734.971 1.639.550 149.342
Pecém II Geração de Energia S.A
100,00%% 348.258 1.752.002 215.343
825.843 1.059.074 47.400
Pecém II Participações S.A
100,00%
1.828 1.059.074
74
3.442 1.057.386 47.606
Comercialização de energia
Eneva Comercializadora de Energia Ltda
100,00% 112.499
45.715 40.240
5.758 112.216 45.626
Outros
Amapari Energia S.A.
51,00%
61.313
1.188
2.215
65.683
(5.397) (2.183)
Eneva Participações S.A.
100,00%
9.292 722.868
5.698
35.098 691.364 125.967
Jandaíra Ventos S.A.
99,90%
(70)
Jandaíra II Ventos S.A.
99,90%
(54)
SPE’s Ventos (a)
100,00%
3
1.905
24
462
1.422
(489)
Seival Geração de Energia Ltda
100,00%
3.104
96
23.857 (20.849)
412
Sul Geração de Energia Ltda.
50,00%
13.120
14
1.014
12.092
69
Termopantanal Ltda.
66,67%
10
7.464
1
9.731
(2.258)
Termopantanal Participações Ltda.
66,67%
10
400
1
2.726
(2.317)
Tauá Geração de Energia Ltda (a)
100,00%
71
17.478
769
6.061
10.719 (1.686)
Controladas em conjunto
Centrais Termelétricas São Marcos S.A.
50,00%
20
20
(590)
MABE Construção e Administração
de Projetos Ltda.
50,00%
6.455
3.224
4.617
2.789
2.273 (23.072)
PO&M - Pecém Operação e Manutenção
de Geração Elétrica S.A.
50,00%
6.512
2.312
1.725
100
6.999
605
Porto do Pecém Transportadora
de Minérios S.A.
50,00%
12.366
4.321
4.148
2.565
9.974
7
2019
ParticiAtivo
Passivo
Passivo
PatriLucro
pação
Circu- Ativo Não Circu- Não Circumônio (PrejuíSocietária
lante Circulante
lante
lante Líquido
zo)
Controladas (diretas e indiretas)
Térmicas a gás
Azulão Geração de Energia S.A
99,90%
4.773 245.925 40.712
851 209.135 (1.021)
Parnaíba Geração e Comercialização
de Energia S.A.
60,72%
11.295 407.223 65.754
8.280 344.484 21.844
Parnaíba I Geração de Energia S.A
100,00% 421.170 1.063.555 229.356
864.379 390.990 107.794
Parnaíba II Geração de Energia S.A.
88,85% 445.546 1.604.374 202.312
897.616 949.992 88.249
Upstream
Parnaíba B.V.
100,00%
6.012 167.404 78.962
94.454
64
Térmicas a carvão
Itaqui Geração de Energia S.A.
100,00% 320.551 2.269.408 284.486
815.265 1.490.208 168.129
Pecém II Geração de Energia S.A
100,00% 315.039 1.811.660 223.787
891.113 1.011.799 29.854
Pecém II Participações S.A
100,00%
1.993 1.011.799
497
3.516 1.009.779 29.767
Comercialização de energia
Eneva Comercializadora de Energia Ltda
100,00%
67.040
62.434 59.499
3.384
66.591 12.837
Outros
Amapari Energia S.A.
51,00%
46.197
473
3.565
46.318
(3.213) (3.505)
Eneva Participações S.A.
100,00%
383 526.849
5.127
35.800 486.305 31.701
Jandaíra Ventos S.A.
99,90%
(20)
Jandaíra II Ventos S.A.
99,90%
(18)
MPX Energia GMBH
100,00%
398
398
SPE’s Ventos
100,00%
1
1.937
25
583
1.330
(849)
Seival Geração de Energia Ltda
100,00%
3
2.730
201
23.793 (21.261)
2.685
Sul Geração de Energia Ltda.
50,00%
13.134
97
1.013
12.024
(272)
Termopantanal Ltda.
66,67%
10
7.464
1
9.731
(2.258)
Termopantanal Participações Ltda.
66,67%
10
400
1
2.726
(2.317)
Tauá Geração de Energia Ltda
100,00%
58
19.056 10.458
1.597
7.059 (1.885)
Controladas em conjunto
Centrais Termelétricas São Marcos S.A.
50,00%
1.343
733
610 (1.391)
MABE Construção e Administração
de Projetos Ltda.
50,00%
78.043
10.817 18.883
92.070 (22.093)
6.380
PO&M - Pecém Operação e
Manutenção de Geração Elétrica S.A.
50,00%
7.046
2.345
4.087
4.437
867
369
Porto do Pecém Transportadora
de Minérios S.A.
50,00%
18.031
6.117 13.107
1.857
9.184
2.063

AFAC

Equivalência

Amorti- Incorpozação
ração

Juros
Hedge
PGC Accounting

Dividendos

Baixa de
Ajuste de
Investi- Reserva Avaliação Saldo em
mento de Capital Patrimonial
2020

835.531 (22.105)
(3.729)
35.924 (15.605) 110.218
1.000
- 144.340
657
6.656
- 149.342
1
47.606
- 57.359 125.967
(111)
235
(90)

- 390.990 46.209
- (390.990)
-

(1.451)
- (44.234)
(940)
-

(399)

65.000
-

(26.949)
4.270
(3.329)
22.679
-

1.018.623
667.750
1.014.444
98.553
1.639.550
1.057.385
755.749
6.141

4.592
433
304
4.729.472

(11.047)
(11.047)

392
2.764
22.847
899.004

19.885

3
303
(295)
(10.664)
569.657

-

-

46.209

(2.391) (44.234)

(399)

65.000

4.987
3.500
9
1.136
(3.329) 6.267.827

10.478
(146.607)
4.593.343

(11.047)

899.004

19.885

569.657

(464)
(6.457)
(6.921)

-

46.209

(2.391) (44.234)

(399)

65.000

10.014
- (153.064)
(3.329) 6.124.777

Direito de uso
Controladas (diretas)
Parnaíba II Geração de Energia S.A.
88,85%
38.315
Itaqui Geração de Energia S.A.
100,00%
12.105
Eneva Participações S.A.
100,00%
118.774
Total investimentos
4.762.537
12.3. Composição do resultado de equivalência patrimonial:

(11.047)

899.004

19.885

569.657

(4.454)
(511)
(1.806)
(13.692)

-

46.209

(2.391) (44.234)

(399)

65.000

33.861
11.594
116.968
(3.329) 6.287.200

Mais valia e menos valia de ativos
Controladas (diretas e indiretas)
Parnaíba Geração e Comercialização de Energia

60,72%

Pecém II Participações S.A.

100,00%

Resultado de equivalência patrimonial
Resultado de passivo a descoberto
Amortização de ativos avaliados a valor justo

Controladora
2020
2019
569.657
422.078
(1.113)
(4.975)
(13.692)
(19.497)
554.852
397.606

12.4. Composição da participação de acionistas não controladores: A seguir a composição da participação de acionistas não controladores no patrimônio e no resultado das investidas:
2020
2019
Investimentos
Participação
Patrimônio Líquido
Resultado
Patrimônio Líquido
Resultado
Amapari Energia S.A.
49,00%
(2.650)
(1.070)
(1.580)
(1.718)
Termopantanal Participações
33,34%
(773)
(773)
Total
(3.423)
(1.070)
(2.353)
(1.718)
12.5. Passivo a descoberto: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Eneva possui controladas em situação de passivo a descoberto (patrimônio líquido negativo).Abaixo apresentamos a mutação do saldo no exercício corrente:
Empresa
Saldo em 2019 Provisão para Passivo a Descoberto
Saldo em 2020
Controladas (diretas e indiretas)
Outros
Amapari Energia S.A.
(1.639)
(1.113)
(2.752)
Termopantanal Participações Ltda
(1.546)
(1.546)
Total passivo a descoberto
(3.185)
(1.113)
(4.298)
13. IMOBILIZADO
Consolidado 2020
13.1. Composição dos saldos:
Edificações, Obras
Máquinas e Equipamento
Móveis e Imobilizado
Provisão para Imobilizado Direito
E&P perda Impairment em Curso de Uso
Terrenos Civis Benfeitorias Equipamentos de Informática Veículos Utensílios
Total
Custo
Saldo em 31 de dezembro de 2019
13.599
3.138.711
4.329.160
13.757
2.769
39.335
2.545.975
(289.807) 1.835.376 128.033 11.756.908
Adições (a)
200
1.706
556
850
210
28.538
- 1.506.836
1.538.896
Adições IFRS16
- 27.659
27.659
Movimentação de derivativos
(41.084)
(41.084)
Baixas
(2.930)
(831)
(22.591)
(67)
(492)
(87)
(26.998)
Poço seco
(19.308)
(19.308)
Adiantamento fornecedor (b)
- 1.003.615
1.003.615
Provisão abandono
(1.306)
(15.270)
3.074
(13.502)
Crédito de PIS/COFINS
(10.840)
(10.840)
Transferências
4.376
79.022
213.042
4.299
173
1.227
(302.139)
Reversão de provisão para perda ao valor recuperável
52.777
52.777
Custo de transação 2ª emissão de debêntures 3ª Série
852
852
Juros 2ª emissão de debêntures 3ª série
38.572
38.572
Variação monetária 2ª emissão de debêntures 3ª série
31.855
31.855
Saldo em 31 de dezembro de 2020
15.245
3.218.608
4.518.861
18.839
2.450
40.685
2.559.243
(237.030) 4.046.809 155.692 14.339.402
Depreciação
Saldo em 31 de dezembro de 2019
(659.901)
(1.098.630)
(9.600) (2.752) (14.895) (1.158.119)
26.240
- (33.647) (2.951.304)
Adições
(108.922)
(201.458)
(1.629)
(281)
(1.908)
(99.046)
(413.244)
Adições IFRS16
- (35.845)
(35.845)
Baixas
166
7.060
37
403
7.666
Saldo em 31 de dezembro de 2020
(768.657)
(1.293.028)
(11.192) (2.630) (16.803) (1.257.165)
26.240
- (69.492) (3.392.727)
Valor contábil
Saldo em 31 de dezembro de 2019
13.599
2.478.810
3.230.530
4.157
17
24.440
1.387.856
(263.567) 1.835.376 94.386
8.805.604
Saldo em 31 de dezembro de 2020
15.245
2.449.951
3.225.833
7.647
(180)
23.882
1.302.078
(210.790) 4.046.809 86.200 10.946.675
a. A movimentação está representada substancialmente pelos equipamentos recebidos para: (i) Início da segunda fase das obras do projeto Azulão-Jaguatirica II e (ii) A vanço das obras de Parnaíba V. b. A movimentação está representada
substancialmente por: (i) R$ 644 milhões que serão destinados à construção do projeto integrado Azulão-Jaguatirica; (ii) R$ 325 milhões destinados à construçãodo Projeto Parnaíba V. Cabe ressaltar que os adiantamentos aos fornecedores
vinculados à construção das usinas possuem fianças bancárias.
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Consolidado 2019
Edificações, Obras
Máquinas e Equipamento
Móveis e Imobilizado
Provisão para Imobilizado Direito
Terrenos Civis Benfeitorias Equipamentos de Informática Veículos Utensílios
E&P perda Impairment em Curso de Uso

Total
Custo
Saldo em 31 de dezembro de 2018
10.575
3.143.449
4.399.763
15.235
3.124
41.239
2.514.369
(418.141)
738.844
- 10.448.457
Adições
3.024
3.504
29.008
705
396
31.606
1.220
656.210
725.673
Adições CPC 06 (R2) / IFRS 16
- 128.033
128.033
Adições reclassificação estoque
40.273
40.273
Movimentação de derivativos
(33.640)
(33.640)
Baixas
(6.164)
(1.706)
(7.870)
Baixas - ajuste inventário
(2.078)
(5.119)
(2.183)
(355)
(2.300)
(12.035)
Poço seco
(36.986)
(36.986)
Adiantamento fornecedor
358.174
358.174
Crédito de PIS/COFINS
(5.355)
(5.355)
Transferências
(94.492)
94.492
Reversão de provisão para perda ao valor recuperável
127.114
127.114
Custo de transação 2^ emissão de debêntures 3^ série
214
214
Juros 2^ emissão de debêntures 3^ série
15.449
15.449
Variação monetária 2^ emissão de debêntures 3^ série
9.407
9.407
Saldo em 31 de dezembro de 2019
13.599
3.138.711
4.329.160
13.757
2.769
39.335
2.545.975
(289.807) 1.835.376 128.033 11.756.908
Depreciação
Saldo em 31/12/2018
(552.750)
(910.072)
(9.626) (2.591) (13.572) (1.056.247)
26.320
(2.518.538)
Adições
(108.746)
(190.332)
(1.807)
(397)
(2.087)
(101.872)
(80)
(405.321)
Adições CPC 06 (R2) / IFRS 16
- (33.647)
(33.647)
Baixas
1.183
1.183
Baixas - ajuste inventário
412
1.774
1.833
236
764
5.019
Saldo em 31/12/2019
(659.901)
(1.098.630)
(9.600) (2.752) (14.895) (1.158.119)
26.240
- (33.647) (2.951.304)
Valor contábil
Saldo em 31/12/2018
10.575
2.590.699
3.489.691
5.609
533
27.667
1.458.122
(391.821)
738.844
7.929.919
Saldo em 31/12/2019
13.599
2.478.810
3.230.530
4.157
17
24.440
1.387.856
(263.567) 1.835.376 94.386
8.805.604
Prática contábil. Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção deduzido de depre- II). Para o período complementar que se estende até a finalização do período de projeção (2050), a premissa assumida
ciação acumulada e de perdas por redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos que são foi a continuidade das operações sob regime de disponibilidade, utilizando os acordos comerciais vigentes como melhor
diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui: (i) O custo de estimativas para projetar os fluxos operacionais. Preço de venda. A referência utilizada são as condições contratuais
materiais e mão de obra direta; (ii) Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condições necessárias para que atuais até o final da vida útil dos ativos, indexados pela inflação (IPCA). A premissa de preço assumida para o 2º ciclo de
esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração; (iii) Os custos de desmontagem e de restauração monetização do ativo, ou seja, período compreendido entre o término do Contrato de Comercialização de Energia Ambiendo local onde esses ativos estão localizados; e (iv) Custos de empréstimos e debêntures que são capitalizados como parte te Regulado (CCEAR) atual da Companhia, e o prazo da autorização para geração de energia concedida pela ANEEL, foi
do imobilizado se esses custos foram diretamente relacionados à construção de um ativo qualificável. A capitalização ocor- o estudo de preços de energia de longo prazo elaborado pela consultoria independente PSR, no ano de 2020. CAPEX de
re até que o ativo qualificado esteja pronto para seu uso pretendido. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobili- manutenção e overhaul. Foram projetados investimentos em manutenção de acordo com o ciclo orçamentário indexados
zado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado) são reconhecidos pela inflação (IPCA). Trata-se de dispêndios que se comportam de forma linear ao longo dos anos, exceto para os gastos
em outras receitas/despesas operacionais no resultado. Custos subsequentes. Gastos subsequentes são capitalizados com “overhaul”, que ocorrem em ciclos pré- determinados pelo fabricante da turbina. Taxa de desconto. A Companhia
na medida em que seja provável que benefícios futuros associados com esses gastos sejam auferidos pela Companhia. aplica a abordagem do Custo Médio Ponderado de Capital (CPMC) em termos nominais para Itaqui, e o custo de Capital
Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado. Depreciação. A depreciação é calculada com Próprio (Ke) para Parnaíba II, considerando efeitos inflacionários, conforme abaixo:
base no método linear ao longo das vidas úteis estimadas dos ativos, conforme apresentado a seguir:
Itaqui (CMPC)
Parnaíba II
Itens de Imobilizado
Range de Depreciação
CMPC e Ke nominal (pós tax)
8,19%
8,64%
Edificações e benfeitorias
25 a 50 anos
CMPC e Ke nominal (pré tax)
8,24%
8,74%
Equipamentos de informática
6 anos
As taxas acima apresentadas foram ajustadas ao longo da projeção, considerando a evolução da estrutura de endiviMáquinas e equipamentos
5 a 40 anos
damento específica da “UGC” e a evolução da alíquota de impostos e das premissas de inflação.
Móveis e utensílios
16 anos
14. INTANGÍVEL
Veículos
7 anos
Prática contábil. Os ativos intangíveis estão mensurados pelo custo total de aquisição menos as despesas de amortiDireitos de uso
1 a 28 anos
Depreciação imobilizado de geração. Itens do ativo imobilizado de Geração são depreciados pelo método linear no zação e perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, de acordo com o detalhamento a seguir:
Consolidado
resultado do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente, a partir do início de sua opera2020
2019
ção. Depreciação do imobilizado na fase de exploração e produção – (E&P). O imobilizado de E&P é depreciado
Range de
Amorti- Valor
Amorti- Valor
a partir da declaração de comercialidade e início da produção, pelo método de unidades produzidas. Anualmente,
Amortização Custo
zação* Líquido Custo
zação Líquido
o volume de reservas 2P de cada campo é certificado por consultoria independente, e com base nessas informações,
Licenças e Software de Informática
5 anos
34.554 (28.890) 5.664 33.173 (25.811) 7.362
a Companhia mantém seus registros de depreciação por unidades produzidas. Abaixo quadro resumo*:
Unidade
Intangível de E&P
produzida 475.862 (33.161) 442.701 472.359 (23.450) 448.909
Direito de uso
15 a 33 anos 86.235 (37.145) 49.090 90.592 (36.186) 54.406
Outorgas e CCEARs
15 anos
183.449 (90.768) 92.681 183.449 (78.544) 104.905
Direito de uso na aquisição de investimento 1 a 30 anos 754.571 (126.313) 628.258 754.590 (98.798) 655.792
Direito de uso de ativos com vida útil indefinida
73.497
- 73.497 73.497
- 73.497
Intangíveis em curso
46.654
- 46.654 36.935
- 36.935
*A amortização é calculada sobre o valor do ativo, sendo reconhecida no resultado, baseando-se no método linear com
relação às vidas úteis estimadas dos ativos a partir da data em que esses estão disponíveis para uso, com exceção do intangível de E&P para exploração de gás natural que são amortizados com base nas unidades produzidas. Esses métodos
são os que melhor refletem o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados nos diferentes ativos.
Mutação dos ativos intangíveis
Consolidado
Licenças
Direito de uso
Direito de
e Software Intangína Aquisição Uso de Ativos Intangíde Inforvel Direito Outorgas
de Investicom a Vida vel em
mática de E&P de Uso e CCEARs
mentos Útil Indefinida Curso
Total
Saldo em 31 de
dezembro de 2018
11.148 458.491 57.472
117.129
690.537
73.497 31.930 1.440.204
Adições
72
5.005
5.077
Amortização
(3.858) (9.582) (3.066)
(12.224)
(34.745)
- (63.475)
Saldo em 31 de
dezembro de 2019
7.362 448.909 54.406
104.905
655.792
73.497 36.935 1.381.806
Adições
1.381
3.503
9.719
14.603
Gavião Real Gavião Vermelho Gavião Branco Gavião Caboclo Gavião Azul
Baixas
- (4.376)
- (4.376)
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019 Transferências
19
(19)
Volume recuperável em
Amortização
(3.079) (9.711) (959)
(12.224)
(27.515)
- (53.488)
bilhões m3 (a):
9,7840 9,6701 2,2440 2,2438 7,4130 7,1902 4,6180 4,7180 2,0240 1,3801 Saldo em 31 de
Produção do campo
dezembro de 2020
5.664 442.701 49.090
92.681
628.258
73.497 46.654 1.338.545
acumulada em
Intangíveis com vida útil indefinida. O ágio (goodwill) é oriundo da combinação de negócios realizada em 2015 pela
bilhões de m3;
(7,1920) (6,7596) (1,2609) (1,0193) (2,5153) (2,2157) (1,4440) (0,9726) (0,1459) (0,0498) Companhia, sendo registrado na conta de “Direito de Uso de Ativos com a Vida Útil Indefinida” nas demonstrações
Total:
2,5920 2,9105 0,9831 1,2245 4,8977 4,9745 3,1740 3,7454 1,8781 1,3303 financeiras individuais e no grupo de intangível nas demonstrações financeiras consolidadas. Trata-se do excedente
a. Em 06 de janeiro de 2021, a consultoria independente Gaffney, Cline & Associates, Inc (GCA) emitiu novo relatório da parcela paga pela Eneva (adquirente) devido à expectativa de geração de lucros futuros pelas adquiridas. Cabe
executivo de auditoria das reservas de gás natural dos nove campos declarados comerciais no Parque dos Gaviões, destacar que após a reestruturação societária realizada pelo Grupo nos últimos anos, o ágio está registrado sobre
na Bacia do Parnaíba e em um campo na Bacia do Amazonas. Segundo os critérios do Petroleum Resources Manage- o investimento na controlada Parnaíba II. O valor recuperável do ágio é avaliado anualmente, independentemente
ment System (PMRS), A GCA certificou as reservas de gás natural, conforme a tabela abaixo:
da existência de indicadores de impairment, conforme determina o CPC 01 (R1) – Redução ao valor recuperável de
Reservas de Gás Natural dos nove Campos da Bacia do Parnaíba e um Campo da Bacia do Amazonas
ativos. As premissas-chave dos testes de valor recuperável estão descritas na nota explicativa nº 13.2 – “Avaliação de
Volume Brutos de Gás dos Campos
Reservas de Gás da Eneva
impairment”. Com base nos testes realizados, não foi identificado perda no seu valor recuperável para o exercício de
Categoria das Reservas
(100% WI) (Bm!)
(100% WI) (Bm!)
2020. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o montante de ativos classificados com vida útil indefinida é de R$ 73.497.
Provada desenvolvida
12,4
12,4
15. FORNECEDORES
Provada não desenvolvida
11,7
17,1
Total (1P)
24,1
29,5
Prática contábil. As contas a pagar aos fornecedores são obrigações por bens ou serviços que foram adquiridos no
2P
25,9
31,8
curso normal dos negócios, sendo classificadas no balanço conforme prazo de vencimento (circulante e não circulan3P
29,3
35,7
te). Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado
Reservas provadas: são reservas que podem ser produzidas com alto nível de garantia. Reservas não provadas: são com o uso do método de taxa efetiva de juros.
baseadas em dados geológicos e de engenharia semelhantes aos usados para calcular reservas provadas. Contudo,
Consolidado
devido às incertezas técnicas, contratuais ou regulatórias, não são incluídas nas reservas provadas. Reservas desenvol2020
2019
157.653
154.625
vidas: são aquelas aptas a serem recuperadas, cujos investimentos necessários em infraestrutura para produção já foram Geração de energia (a)
187.775
109.841
executados. Não desenvolvidas: são aquelas em que todo o plano de desenvolvimento necessita ser implementado. Os Construção de novas usinas (b)
36.138
68.860
níveis de garantia de produção, subdividem-se em: 1P – Alto nível de garantia de produção; 2P – Reservas prováveis Comercialização de energia
51.999
96.371
de produção, atribuíveis 50% no nível de garantia; e 3P – Reservas possíveis de produção, atribuíveis 10% no nível de Exploração e produção de gás
59.489
165.518
garantia. 13.2. Avaliação de impairment. Para fins de avaliação de impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais Manutenção das usinas (c)
43.784
34.644
baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente - Unidades Geradoras de Caixa (UGCs). A Outros
536.838
629.859
Companhia considera que cada usina de geração térmica (gás e carvão) e a unidade de produção de gás natural consti492.456
598.155
tuem as Unidades Geradoras de Caixa. A Companhia e suas controladas são requeridas anualmente a efetuarem teste de Circulante
44.382
31.704
redução ao valor recuperável de ativo intangível de vida útil indefinida (‘Goodwill’). Também é requerida a avaliação quanto Não circulante
à existência de qualquer indicativo de perda por redução ao valor recuperável (‘impairment’) ou de reversão de perdas a. O saldo é composto substancialmente por obrigações com fornecedores de insumos para a geração de energia
reconhecidas em exercícios anteriores para os demais ativos não financeiros. O ativo imobilizado de Itaqui Geração de e fornecedores que realizam as manutenções das usinas referente às paradas programadas. b. Correspondem aos
Energia S.A e o ativo intangível de vida útil indefinida gerado na combinação de negócios realizada em 2015 e que, após a investimentos ligados à construção do projeto Azulão-Jaguatirica e à usina termelétrica Parnaíba V. O principal fornereestruturação societária da Companhia, está registrado sobre o investimento na controlada Parnaíba II foram submetidos cedor dessas construções é a Techint Engenharia e Construção. c. O saldo está ligado substancialmente às paradas
ao teste de recuperabilidade considerando o modelo de valor em uso baseado no valor presente do fluxo de caixa, por programadas das usinas, que têm como objetivo a manutenção de máquinas e o aumento de sua vida útil.
unidade geradora de caixa. Para as demais UGCs, não foram identificados indicativos que requeressem o teste de recu- 16. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
perabilidade. Cabe destacar que referida UGC vem apresentando constante melhora no seu desempenho operacional,
Controladora
Consolidado
fruto de investimentos em melhoria de processos e manutenções preventivas. Adicionalmente, a normalização da curva
2020
2019
2020
2019
de despacho, após período de crise hídrica que ocorreu no início da operação, também contribuiu para a estabilização
717
18.139
5.769
70.750
deste ativo. Como consequência dos testes de valor recuperável, foi revertido o valor de R$ 52.777 referente ao impairment Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
3.677
6.808
31.229
23.397
constituído em anos anteriores relativo à Itaqui Geração de Energia S.A.. A controlada, em 31 de dezembro de 2020, ainda Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL
4.394
24.947
36.998
94.147
possui um montante de perda por redução ao valor recuperável de R$ 176.563 provisionado em exercícios anteriores, ou
seja, esse é o valor máximo que pode ser revertido. Em 31 de dezembro de 2020, o valor contábil desse ativo se aproxima As empresas do grupo são tributadas com base no regime de Lucro Real, efetuando as antecipações mensais de Imdo valor recuperável e, com isso, estaria mais suscetível ao reconhecimento de perdas ou reversões de perdas no futuro posto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, nos termos da legislação vigente. A seguir apresentamos
em função de alterações em premissas utilizadas para determinação do valor recuperável. A conclusão a respeito do teste os saldos dos demais impostos e contribuições a recolher:
Controladora
Consolidado
realizado sobre o ágio está apresentada na nota explicativa n° 14 – “Intangível”. As premissas-chave dos testes de valor
2020
2019
2020
2019
recuperável estão descritas a seguir, sendo uniformes entre os ativos testados e tendo sido aprovadas pela Administra3.722
3.542
10.639
12.323
ção. Abordagem. Projetaram-se fluxos de caixa operacionais, expressos em termos nominais (considerando os efeitos ICMS
16.971
12.735
32.443
25.334
inflacionários da economia) e apresentados em moeda corrente, Reais (R$). Prazo. A projeção inicia-se em 2021 e se PIS, COFINS e IOF
561
486
752
1.126
estende até o ano de 2050 para ambos os ativos testados. Nos ativos de geração de energia, a vida útil está definida pela Tributos de importação
12.672
9.957
12.672
9.957
capacidade operacional das plantas e pela viabilidade econômica das mesmas. As Usinas possuem contratos de geração Royalties
7.686
6.461
10.580
10.217
de energia Power Purchase Agreement (PPA) com prazo de 15 a 20 anos, encerrando em 2026 (Itaqui) e 2035 (Parnaíba Outros
41.612
33.181
67.086
58.957
17. ENDIVIDAMENTOS
Consolidado
2020
2019
Taxas
Custo de Captação a
Custo de Captação a
Empresa
Credor
Moeda Taxas de Juros Efetivas* Vencimento
Apropriar Principal
Juros
Total
Apropriar Principal
Juros
Total
Empréstimos e financiamentos
Eneva
FINEP
R$
TJLP+3,00%
7,87%
15/03/2025
49.058
159
49.217
60.602
222
60.824
Eneva
FINEP
R$
TJLP+1,00%
5,87%
15/12/2028
(307)
31.232
76
31.001
(368)
31.557
60
31.249
PGC
BNB
R$
IPCA + 1,9388%
6,46%
15/07/2036
(7.925)
422.569
13.576
428.220
Itaqui
BNDES (Direto)
R$
TJLP+2,78%
15/06/2026
(4.284)
605.376
2.026
603.118
Itaqui
BNB
R$
10%
15/12/2026
(1.406)
148.127
629
147.350
Pecém II
BNDES (Direto) (a)
R$
TJLP+3,14%
15/06/2027
(2.861)
333.765
1.163
332.067
Pecém II
BNDES (Direto) (a)
R$
IPCA+10,59%
15/06/2027
(380)
120.028
505
120.153
Pecém II
BNB
R$
10%
31/01/2028
(2.625)
193.719
191.094
Azulão
BASA SubCrédito A e B
R$
IPCA + 1,6190%
6,14%
16/06/2036
(8.489)
490.617
2.687
484.815
Azulão
BASA SubCrédito C
R$
IPCA + 1,3247%
5,84%
16/06/2036
(5.664)
359.323
1.914
355.573
(22.385) 1.352.799
18.412 1.348.826
(11.924) 1.493.174
4.605 1.485.855
Depósitos vinculados
(18.534)
(18.534)
(86.441)
(86.441)
(22.385) 1.334.265
18.412 1.330.292
(11.924) 1.406.733
4.605 1.399.414
Circulante
(1.089)
15.447
4.835
19.193
(2.603)
176.183
4.605
178.185
Não circulante
(21.296) 1.318.818
13.577 1.311.099
(9.321) 1.230.550
- 1.221.229
Debêntures
PGC
1ª emissão - 1ª Série
R$
IPCA + 7,2227%
11,74%
15/11/2025
(5.246)
305.685
2.719
303.158
(7.513)
318.980
2.659
314.126
PGC
1ª emissão - 2ª Série
R$
CDI + 2,50%
5,27%
15/11/2025
(8.424)
435.290
2.412
429.278
(12.186)
493.145
4.163
485.122
Parnaíba II
3ª emissão - 1ª Série
R$
CDI + 0,60%
3,37%
02/10/2022
(305)
100.000
602
100.297
(478)
100.000
1.138
100.660
Parnaíba II
3ª emissão - 2ª Série
R$
CDI + 1,01%
3,78%
02/10/2024
(1.088)
290.000
2.034
290.946
(1.423)
290.000
3.552
292.129
Parnaíba II
3ª emissão - 3ª Série
R$
CDI + 1,40%
4,17%
02/10/2026
(1.507)
360.000
2.863
361.356
(1.794)
360.000
4.705
362.911
Eneva
2ª emissão - 1ª Série
R$
CDI + 0,95%
3,72%
15/05/2024
(5.461)
750.000
2.698
747.237
(7.263)
750.000
4.961
747.698
Eneva
2ª emissão - 2ª Série
R$
CDI + 1,45%
4,22%
15/05/2027
(6.300)
750.000
3.170
746.870
(7.568)
750.000
5.405
747.837
Eneva
2ª emissão - 3ª Série
R$
IPCA + 5,05%
9,57%
15/05/2029
(4.494)
529.817
3.321
528.644
(5.200)
507.369
2.985
505.154
Eneva
3ª emissão - 1ª Série
R$
IPCA + 4,2259%
8,75%
15/12/2027
(14.152)
680.750
1.231
667.829
(16.055)
652.040
643
636.628
Eneva
5ª emissão - 1ª Série
R$
IPCA + 5,50%
10,02%
15/06/2030
(24.437)
674.846
1.579
651.988
Eneva
6ª emissão - 1ª Série
R$
IPCA + 4,127%
8,65%
15/09/2030
(16.456)
384.260
3.967
371.771
Eneva
6ª emissão - 2ª Série
R$
IPCA + 4,5034%
9,02%
15/09/2035
(25.437)
589.716
6.634
570.913
(113.307) 5.850.364
33.230 5.770.287
(59.480) 4.221.534
30.211 4.192.265
Depósitos vinculados
(57.914)
(57.914)
(35.137)
(35.137)
(113.307) 5.792.450
33.230 5.712.373
(59.480) 4.186.397
30.211 4.157.128
Circulante
(15.947)
101.237
33.230
118.520
(10.146)
85.248
30.211
105.313
Não circulante
(97.360) 5.691.213
- 5.593.853
(49.334) 4.101.149
- 4.051.815
* Cálculo das taxas efetivas leva em consideração indexadores acumulados do ano de 2020: CDI de 2,77%, IPCA de 4,52% e TJLP de 4,87%.
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As instituições financeiras normalmente não requerem garantias para empréstimos e financiamentos concedidos à
Controladora. Entretanto, os empréstimos obtidos pelas subsidiárias estão garantidos na estrutura equivalente à Project
Finance, principalmente através dos ativos (máquinas e equipamentos) bem como pelo fluxo de faturamento dos contratos de CCEARs das subsidiárias. Adicionalmente, os financiamentos também contam com aval da Controladora para
as subsidiárias. Abaixo, é demonstrada a movimentação dos empréstimos e debêntures (circulante e não circulante):
Emprestimos e financiamentos
Debêntures
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Saldo em 2019
92.073
1.399.414
2.637.317
4.157.128
(+) Novas captações
90.000
1.363.129
2.007.968
2.007.968
(+) Juros incorridos
12.183
163.058
155.663
232.336
(+/-) Variação monetária
1.549
102.011
115.822
(-) Pagamento de principal
(101.869)
(1.529.317)
(410.000)
(494.959)
(-) Pagamento de juros
(12.230)
(124.987)
(147.056)
(229.318)
(+/-) Custo de captação
61
(10.461)
(60.651)
(53.827)
(+/-) Depósitos vinculados
67.907
(22.777)
Saldo em 2020
80.218
1.330.292
4.285.252
5.712.373
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Saldo em 2018
1.604.941
3.381.525
1.782.219
(+) Novas captações
14.004
14.004
2.650.000
3.400.000
(+) Juros incorridos
63.563
217.549
75.411
229.654
(+/-) Variação cambial principal
725
725
(+/-) Variação cambial juros
307
306
(-) Pagamento de principal
(1.574.676)
(2.063.668)
(1.019.480)
(-) Pagamento de juros
(16.909)
(173.022)
(61.414)
(209.678)
(+/-) Custo de captação
(144)
2.658
(36.086)
(17.004)
(+/-) Atualização monetária contratual
262
9.443
9.406
20.852
(-) Depósitos vinculados
9.894
(29.435)
Saldo em 2019
92.073
1.399.414
2.637.317
4.157.128
As parcelas dos empréstimos, financiamentos e debêntures classificadas no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2020 têm o seguinte cronograma de pagamento:
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Ano de vencimento
2022
15.384
56.677
(12.064)
213.128
2023
15.395
73.202
(12.146)
277.549
2024
15.404
96.521
738.808
1.051.275
2025
6.756
89.982
466.359
837.515
2026 até último vencimento
11.666
1.013.251
3.092.409
3.272.300
64.605
1.329.633
4.273.366
5.651.767
Depósitos vinculados
(18.534)
(57.914)
64.605
1.311.099
4.273.366
5.593.853
Estratégia para Contratação do Endividamento. Para realizar a contratação de novos financiamentos, são considerados, principalmente, elementos como disponibilidade de recursos (fontes existentes e disponíveis), custo, prazo e
indexação. Conforme majoritariamente as receitas da Companhia são corrigidas anualmente pelo IPCA, dívidas com
mesma indexação são as que trazem naturalmente um alinhamento entre receitas e despesas financeiras. Entretanto,
por se tratar de financiamentos de longo prazo, as diversas indexações disponíveis são avaliadas comparativamente
considerando as expectativas pelos prazos considerados e não pelo custo corrente. Por fim, a indexação de financiamentos é vinculada a tipos de instrumentos, com eficiências diferenciadas, e público-alvo de investidores. Portanto,
a contratação de novos financiamentos ainda considera a alternativa que apresenta exequibilidade em função de
condições de mercado. Prática contábil. Os empréstimos, financiamentos e as debêntures são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo
amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar
é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que as dívidas estejam em aberto, utilizando o
método da taxa efetiva de juros. Os custos da terceira série, referentes à 2º emissão de debêntures simples gerais, e
específicos que são diretamente atribuíveis à construção do ativo qualificável (“Parnaíba V”), e os custos referentes à
3º emissão de debêntures simples em série única, atribuíveis à construção do projeto Parque dos Gaviões foram registrados como parte do custo do ativo imobilizado. A Administração da Companhia avaliou que a melhor divulgação dos
juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures é através dos fluxos de caixa de financiamentos, pois
o custo desses passivos financeiros está intrinsicamente ligado à obtenção de recursos para a construção do parque
gerador e produtor de gás da Companhia. Depósitos vinculados a empréstimos, financiamentos e debêntures. A
Companhia avalia se os depósitos vinculados aos contratos de empréstimos, financiamentos e debêntures atendem
aos seguintes critérios: a. não estão condicionados a eventos futuros; e b. são legalmente executáveis, no curso normal dos negócios, no caso de inadimplência e no caso de insolvência ou falência. Desta forma, o valor dos depósitos
vinculados é apresentado junto com os empréstimos, financiamentos e debêntures a eles relacionados, assim como é
apresentado dentro do fluxo de caixa de financiamentos na demonstração do fluxo de caixa. Covenants financeiros
e não financeiros. Os contratos de financiamentos e debêntures das Companhias operacionais (“PGC”, “Parnaíba
II” e “Eneva”) e não operacionais (“Azulão”) possuem obrigações que são monitoradas regularmente pela tesouraria e
reportadas periodicamente para a Administração, para garantir que o contrato seja cumprido. Essas cláusulas estão
resumidas a seguir: (i) Obrigação de apresentar aos credores demonstrações financeiras periodicamente; (ii) Direito
dos credores de executar inspeções e visitas nas instalações; (iii) Obrigação de manter atualizadas as obrigações
tributárias, previdenciárias e trabalhistas; (iv) Obrigação de manter em vigor contratos materialmente relevantes para
as suas operações; (v) Respeitar a legislação ambiental e manter em vigor as licenças necessárias para as suas operações; (vi) Restrições contratuais quanto a operações com partes relacionadas e alienações de ativos fora do curso
normal de negócios; (vii) Restrições quanto à mudança de controle, reestruturações societárias, exceto as ocorridas
dentro do grupo econômico, e alteração material no objeto social e nos atos constitutivos dos devedores; e (viii) Limites
de endividamento e para a contratação de novas dívidas nas subsidiárias. Os contratos de financiamentos e emissões
de debêntures contêm cláusulas específicas de covenants financeiros, as quais se encontram atendidas.
Posição em Posição em
Empresa
Descrição dos Covenants Financeiros
31/12/2020 31/12/2019
Dívida líquida de no máximo 6 vezes o EBITDA
PGC
Comprometimento da capacidade de pagamentos menor que 70%
Atendido
Atendido
Indice de cobertura do serviço da dívida igual ou maior de 1,20
Parnaíba II
Dívida líquida de no máximo 3 vezes o EBITDA
Atendido
Atendido
Eneva S.A.
Dívida líquida de no máximo 5,0* vezes o EBITDA
Atendido
Atendido
Pecém II
Índice de cobertura de dívida de no mínimo 1,20
Não aplicável Atendido
Parnaíba I
Dívida líquida de no máximo 6 vezes o EBITDA
Não aplicável Atendido
*No período entre 30 de junho de 2020 (inclusive) e 30 de junho de 2022 (inclusive), o quociente da divisão da Dívida
Líquida pelo EBITDA poderá atingir até 5,0 (cinco inteiros) por até 4 (quatro) trimestres consecutivos ou alternados.
Após esse período, o quociente da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA passa a ser até 4,5 (quatro vírgula cinco).
18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS
Instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para uma entidade e a um passivo
financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade. Prática contábil. Um ativo e um passivo financeiro são
reconhecidos quando uma entidade se tornar parte das disposições contratuais de um instrumento financeiro. Exceto
para contas a receber de clientes sem componente de financiamento significativo, os ativos e passivos financeiros
são inicialmente mensurados a valor justo e, caso não sejam classificados como mensurados ao valor justo por meio
do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão são adicionados
ou reduzidos. Classificação e mensuração subsequente. Ativos e passivos financeiros são geralmente, classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, exceto em algumas circunstâncias, que incluem
determinados ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Quando ativos e passivos financeiros
mensurados a custo amortizado têm seus termos contratuais modificados e tal modificação não for substancial, seus
saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros
efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação não substancial
dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no
resultado do período. Instrumentos financeiros derivativos são mensurados subsequentemente ao valor justo por meio
do resultado. A administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles
internos, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas frente as vigentes no mercado. A Companhia e suas controladas não efetuam aplicações
de caráter especulativo com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, sendo essa
determinação prevista na política de aplicações financeiras vigente. Os valores justos são determinados com base nos
preços de mercado, quando disponíveis, ou na sua falta, no valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Segue
abaixo a característica de cada classificação: (i) Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida)
cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do pagamento de principal e juros sobre o principal em datas específicas
e, cujo modelo de negócios objetiva manter o ativo para receber seus fluxos de caixa contratuais; (ii) Valor justo por
meio de outros resultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual
resulta somente do recebimento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios
objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo quanto a sua venda, bem como investimentos em
instrumentos patrimoniais não mantidos para negociação nem contraprestação contingente, que no reconhecimento
inicial, a companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes; e (iii) Valor justo por meio do resultado: todos os demais ativos financeiros. Esta
categoria geralmente inclui instrumentos financeiros derivativos. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos
financeiros registrados em base recorrente está demonstrada a seguir: (i) Nível I: são preços cotados (não ajustados)
em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração;
(ii) Nível II: são informações, que não incluem os preços cotados no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta
ou indiretamente; (iii) Nível III: são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Segue descrição dos saldos
contábeis consolidados dos instrumentos financeiro, bem como a classificação da hierarquia de valor justo:
Consolidado
2020
2019
Valor justo
Valor
Valor justo
Valor
Custo por meio do justo por
Custo por meio do justo por
Amorti- resultado meio do
Amorti- resultado meio do
zado abrangente resultado
Total
zado abrangente resultado
Total
Ativos financeiros
Caixa e equivalente de caixa 1.384.933
- 1.384.933 1.517.583
- 1.517.583
Títulos e valores mobiliários
71.659
- 439.658 511.317
- 270.652 270.652
Depósitos vinculados
6.182
6.182
5.828
5.828
Instrumentos financeiros
6.698
6.698
Derivativos
Contas a receber
700.964
- 700.964 695.181
- 695.181
Operações comerciais
com partes
51
51
4.845
4.845
relacionadas
Mútuos com partes
relacionadas
11.863
11.863
2.163.789
- 439.658 2.603.447 2.235.300
6.698 270.652 2.512.650
Passivos financeiros
Fornecedores
536.838
- 536.838 629.859
- 629.859
Empréstimos e
financiamentos
1.330.292
- 1.330.292 1.399.414
- 1.399.414
Debêntures
5.712.373
- 5.712.373 4.157.128
- 4.157.128
Operações comerciais
com partes relacionadas
168
168
375
375
Instrumentos financeiros
Derivativos
2.391
2.391
7.107
7.107
Retenções contratuais
4.330
4.330
4.330
4.330
Contas a pagar - setor elétrico
12.455
12.455
11.922
11.922
Provisão de custo
por indisponibilidade
64.445
64.445
73.865
73.865
Pesquida e desenvolvimento
82.603
82.603
79.705
79.705
Arrendamentos
100.968
- 100.968 101.765
- 101.765
7.844.472
2.391
- 7.846.863 6.458.363
7.107
- 6.465.470
Estimativa do valor justo. Os instrumentos financeiros registrados a valor justo são classificados e divulgados de
acordo com os níveis a seguir:
Consolidado
2020
2019
Nível 1 Nível 2 Nível 3
Total Nível 1 Nível 2 Nível 3
Total
Ativos financeiros
Títulos e valores mobiliários
- 439.658
- 439.658
- 270.652
- 270.652
Instrumentos financeiros derivativos
- 6.698
- 6.698
- 439.658
- 439.658
- 277.350
- 277.350
Passivos financeiros
Instrumentos financeiros derivativos
2.391
- 2.391 7.107
- 7.107
Não houve transferência de instrumentos financeiros entre os níveis de mensuração de valor justo durante o exercício.
Métodos e técnicas de avaliação. Devido ao seu vencimento no curto prazo, entende-se que o valor justo dos saldos

de caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e fornecedores é equivalente aos seus valores contábeis. Os títulos e
valores mobiliários classificados como mensurados a valor justo por meio do resultado referem-se principalmente a investimentos em títulos públicos federais através do fundo exclusivo da Companhia e, por isso, entende-se que o seu valor justo
está refletido no valor da cota do fundo. Derivativos, hedge e gerenciamento de risco. A Companhia possui instrumentos
derivativos denominados Non Deliverable Forwards (NDFs), com a finalidade de mitigar a exposição cambial decorrente
de (i) investimentos em moeda estrangeira previstos pela Parnaíba Geração e Comercialização para a construção da
usina termelétrica Parnaíba V, que teve sua implantação iniciada em fevereiro de 2019, com prazo de construção previsto
no contrato de empreitada global (EPC) de 31 meses e (ii) parte dos investimentos em moeda estrangeira previstos pela
Azulão Geração de Energia na implantação do projeto de Azulão-Jaguatirica, com prazo de construção de até 24 meses,
cujo estoque de NDFs contratados foi liquidado em abril de 2020. Os derivativos são usados apenas para fins econômicos
de hedge de fluxo de caixa, tendo em vista que o objetivo da cobertura é trazer maior previsibilidade ao fluxo de caixa futuro,
mitigando o risco do impacto cambial sobre os pagamentos previstos no contrato de EPC do leilão A-6 de 2018 (Parnaíba
V) e não como investimentos especulativos. Contratos de câmbio a termo. Os valores de referência (nocional) dos contratos de câmbio a termo, em aberto em 31 de dezembro de 2020, totalizam R$ 87.101, e estão integralmente relacionados
com a construção do projeto Parnaíba V. As transações previstas altamente prováveis, protegidas por hedge accounting de
fluxo de caixa, mantidas em moeda estrangeira, devem ocorrer em diversas datas durante os próximos 12 meses. Os derivativos têm a finalidade de mitigar a exposição cambial decorrente de investimentos em moeda estrangeira previstos para
a construção de Parnaíba V. Ganhos e perdas são reconhecidos no patrimônio líquido e transferidos para o imobilizado
quando há realização do item protegido. As operações cambiais a termo são denominadas na mesma moeda que as transações previstas altamente prováveis e, portanto, a razão do hedge é de 1:1. Considerando as mudanças no valor à vista
descontado dos instrumentos de hedge em aberto desde 1º de janeiro e no valor do item protegido usado para determinar a
eficácia do hedge, a taxa média ponderada protegida no ano foi R$ 4,9734: US$ 1. Em 31 de dezembro de 2020, os montantes líquidos apurados de Market to Market (“MtM”) para esses instrumentos derivativos representam perdas de R$ 2.391,
que foram integralmente registradas no patrimônio líquido (hedge accounting) em outros resultados abrangentes. 18.1.
Risco de mercado: Risco de variação nos preços de mercadorias (commodities), taxas de câmbio e de juros. Risco de variação de preço (commodities). No caso da Companhia, esse risco está associado exclusivamente ao preço do carvão,
que forma os estoques necessários para geração de energia nas termelétricas Pecém II e Itaqui. O período entre a compra
da carga e sua utilização para geração de energia se configura como o risco de variação de preço carregado pela termelétrica. A seguir, é apresentada a projeção de risco e sensibilidade dos montantes médios dos exercícios de 2020 e 2019:
Itaqui
Pecém II
Valor de
API2/CIF
API2/CIF
Valor de
API2/CIF
API2/CIF
Mercado
ARA
ARA
Mercado
ARA
ARA
(Provável) (alta 25%) (alta 50%) (Provável) (alta 25%) (alta 50%)
2019
Receita variável (Ccomb)
199.487
249.359
299.231
189.756
237.196
284.635
Custo variável (Carvão)
(199.910) (247.318) (294.726) (180.842) (224.222) (267.602)
Resultado variável
(423)
2.041
4.505
8.914
12.974
17.033
2020
Receita variável (Ccomb)
139.449
174.311
209.173
127.291
159.114
190.937
Custo variável (Carvão)
(119.829) (149.234) (178.639) (104.809) (131.642) (158.474)
Resultado variável
19.620
25.077
30.534
22.482
27.472
32.463
Premissas*
Itaqui
Pecém II
2020
2019
2020
2019
Geração de energia - MWh
1.007.234. 1.277.197
919.017 1.462.134
Consumo de carvão tn.
424.368
557.839
388.263
669.927
CIF ARA
53,28
55,85
53,25
62,81
API2
53,28
55,85
53,25
62,81
Prêmio
1,00
4,75
(1,25)
2,65
Fator i
0,52
0,52
0,53
0,53
FX
4,97
4,01
4,95
3,93
Sendo: Ccomb = CIF ARA * Fator i * FX Custo Carvão = API2 + prêmio API2 ~ CIF ARA. * Informação não auditada.
Risco de taxa de juros. (a) Risco relacionado aos juros flutuantes. A Companhia e suas controladas têm passivos
indexados ao mercado flutuante de juros no segmento dos depósitos interbancários (DI), no mercado inflacionário com
a correção dada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e pelo indexador econômico TJLP (taxa de juros
de longo prazo). As linhas com o BNDES corrigidas pelos indexadores IPCA e TJLP, que também contêm um forte componente inflacionário, são parte de um segmento diferenciado de crédito com baixa volatilidade associada e, portanto,
baixa probabilidade de deslocamentos abruptos nas taxas. O ativo da Companhia e suas controladas, representado
por suas receitas, também será corrigido pelas mesmas taxas, fato que reduz substancialmente o descasamento entre
as taxas de ativos e passivos. Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos indexadores das dívidas aos quais
a Companhia estava exposta, foram definidos 3 diferentes cenários. Como cenário provável, a Companhia utilizou
projeções de mercado para estimar o que seriam as despesas financeiras brutas para os próximos 12 meses. Como
cenários alternativos, a Companhia calculou qual seria a perda financeira para os próximos 12 meses caso as curvas
de TJLP, CDI e IPCA fossem deslocadas em 25% e 50% respeitando os prazos de pagamento de cada linha.
Cenário Provável Cenário I (alta 25%) Cenário II (alta 50%)
Risco de cash flow:
Passivo indexado a TJLP
6.807
7.863
8.830
Passivo indexado ao CDI
115.176
134.275
153.291
Passivo indexado ao IPCA
318.007
352.100
385.949
Despesa financeira esperada
439.990
494.238
548.070
Aumento da despesa financeira
54.248
108.080
Metodologia: deslocamento paralelo para cima das curvas de juros em 25% e 50%. IPCA 12M: 3,32% (Fonte: Boletim
Focus). TJLP 12M: 4,55% (Fonte: Conselho Monetário Nacional). CDI Médio 12M: 2,86% (Fonte: Projeção de Mercado). 18.2. Risco de liquidez: A Companhia e suas controladas monitoram seu nível de liquidez considerando os fluxos
de caixa esperados em contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de caixa. A gestão do risco de
liquidez implica em manter caixa, títulos e valores mobiliários suficientes e capacidade de liquidar posições de mercado. Os valores reconhecidos em 31 de dezembro de 2020 se aproximam dos valores de liquidação das operações,
incluindo a estimativa de pagamentos futuros de juros.
Consolidado
2020
Até 6
De 6 a 12
De 1 a 2
De 2 a 5 Mais de 5
Meses
Meses
Anos
Anos
Anos
Total
Passivos
Fornecedores
455.352
80.257
535.609
Operações comerciais
1.397
1.397
Empréstimos e financiamentos
42.823
32.589
111.067
416.002 1.119.028 1.721.509
Debêntures
173.345
195.309
584.075 3.334.003 5.500.498 9.787.230
Retenção contratual
4.330
4.330
216.168
683.250
776.796 3.754.335 6.619.526 12.050.075
Consolidado
2019
Até 6
De 6 a 12
De 1 a 2
De 2 a 5 Mais de 5
Meses
Meses
Anos
Anos
Anos
Total
Passivos
Fornecedores
598.155
31.704
629.859
Contas a pagar
375
375
Empréstimos e financiamentos
135.812
161.969
320.403
860.655
540.959 2.019.798
Debêntures
157.132
165.515
367.397 2.420.546 3.218.163 6.328.753
Retenção contratual
4.330
4.330
292.944
925.639
719.879 3.285.531 3.759.122 8.983.115
18.3. Risco de crédito: O risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia e de suas controladas sofrerem
perdas em função da inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou
de investimentos financeiros. Esse fator de risco pode ser oriundo de operações comerciais e da gestão de caixa. A
Companhia entende que não há risco de crédito do contas a receber, vide avaliação na nota explicativa “nº 9 – Contas
a receber”. Além disso, para mitigar os riscos, adotamos como prática a análise da situação financeira e patrimonial de
suas contrapartes, assim como o acompanhamento permanente das posições em aberto. A Companhia possui uma
política de aplicações financeiras, na qual estabelece limites de aplicação por instituição, e considera a avaliação de
rating como referencial para limitar o montante aplicado. Os créditos estão expostos abaixo risco devido a classificação
dos bancos de 1º linha (AAA e AA), que a Companhia tem relacionamento. Os prazos médios são constantemente
avaliados, bem como os indexadores das aplicações para fins de diversificação do portfólio.
Consolidado
2020
2019
Posições do risco de crédito
Caixa e equivalente de caixa
1.384.933 1.517.583
Títulos e valores mobiliários
511.317
270.652
Contas a receber de clientes
700.964
695.181
Derivativos
6.698
Depósitos vinculados
6.182
5.828
Depósito vinculado sobre empréstimos e debêntures
76.448
121.578
2.679.844 2.617.520
18.4. Risco cambial: A Companhia não possui exposição cambial relevante relacionada ao seu passivo financeiro
oriundo de operações em moeda estrangeira, exceto àquelas mencionadas no parágrafo “Derivativos, hedge e gerenciamento de risco” dessa nota explicativa nº 18. 18.5. Gestão de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar
seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade dos negócios para oferecer retorno aos acionistas e
benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para redução do custo de capital. Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Companhia, a Administração pode, ou proporá, nos casos em que
os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda,
emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento.
19. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais cíveis, tributárias, ambientais e trabalhistas, assim como
processos administrativos regulatórios, que são constantemente avaliados pela Administração e por seus advogados e
assessores jurídicos. Prática contábil. A Companhia constitui uma provisão quando há obrigação presente, originada
de eventos passados e que haverá provável desembolso de caixa para seu encerramento. O saldo consolidado da
provisão para contingências no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 é apresentado abaixo:
2019
Consolidado 2020
Saldo Acumulado Adições Reversão Atualização Saldo Acumulado
Cíveis
(a)
49.080
20.216
(261)
1.578
70.613
Trabalhista
(b)
43.562
11.873
(37.137)
3.652
21.950
Tributário
40
40
Ambiental
163
(167)
4
Total das provisões
92.845
32.089
(37.565)
5.234
92.603
(a) Riscos cíveis. As principais discussões cíveis são: Ativo contingente. Ação ordinária ajuizada pela controlada Amapari
Energia S.A. (“Amapari”) no valor de R$ 44.091, com pedido de tutela antecipada, para que seja enquadrada no mecanismo
de ressarcimento de custo de combustíveis da CCC-ISOL. Em setembro de 2018, foi dado provimento ao recurso de apelação
interposto por Amapari, anulando a sentença e julgando procedente a demanda, autorizando à empresa a utilizar o mecanismo
de ressarcimento do custo de combustíveis instituído pela Conta de Consumo de Combustíveis para o Sistema Isolado —
CCC-ISOL. Ainda por meio do acórdão, foi determinado o imediato reembolso de CCC não recebido por Amapari no período de
novembro de 2008 até fevereiro de 2009. Em 2019, em cumprimento à decisão, a ANEEL realizou o pagamento do reembolso
pleiteado por Amapari. Contra o referido acórdão, a ANEEL interpôs recurso, ainda pendente de julgamento, de modo que foi
realizado o provisionamento contábil do montante recebido de forma antecipada. Ainda em 2019, a Amapari iniciou execução
provisória, em primeira instância, do acórdão favorável para cobrar da ANEEL os juros que não haviam sido pagos por ocasião
do recebimento do valor principal da CCC-ISOL. A decisão de primeira instância, corroborada por decisão do TRF da 1ª Região, reconheceu o direito de Amapari ao recebimento dos juros e obrigou a ANEEL a pagá-los. Dessa forma, em abril de 2020,
Amapari recebeu, a título de juros, o valor de R$ 20.216. Aguarda-se análise de impugnação da CCEE, gestora dos recursos da
CCC, acerca de divergência de cálculos. Da mesma forma como ocorreu com o valor principal, considerando a discussão judicial em curso acerca do recebimento dos recursos, também foi realizado o provisionamento contábil como passivo contingente
do montante recebido de forma antecipada. Passivo contingente: Ação ordinária ajuizada pela RIP Serviços Industriais S.A.
em face da controlada Itaqui Geração de Energia S.A., requerendo o pagamento de notas fiscais no valor total de R$ 4.959, dos
quais R$ 1.000 têm prognóstico de perda provável. (b) Riscos trabalhistas. Passivo contingente: Englobam reclamações
movidas por ex-funcionários da Companhia e empregados de empresas terceirizadas, que pleiteiam, dentre outros, verbas
rescisórias, adicional de periculosidade, vínculo empregatício e posterior equiparação em direitos aos empregados da Companhia ou, ainda, eventuais verbas inadimplidas por suas contratantes diretas. A reversão apresentada no quadro anterior está
vinculada a liquidações dos pedidos feitos pelos reclamantes e o encerramento de processos no decorrer do ano de 2020.
Não existe causa individual relevante. Contingências com risco possível (não requerem constituição de provisão). As
ações de natureza tributária, cível, trabalhista e ambiental que não estão provisionadas, pois envolvem prognóstico de perda
classificado pela Administração e por seus advogados e assessores jurídicos como possível, são apresentadas a seguir:
Consolidado
2020
2019
Ambiental
25.912
24.127
Regulatório
12.724
12.759
Trabalhista
51.873
32.803
Cível (a)
49.324
82.035
Tributário (b)
224.460
229.196
Total
364.293
380.920
(a) Cíveis. Controlada Pecém II Geração de Energia S.A. (i) Encargo Hídrico Emergencial. Trata-se de ação ajuizada
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por Pecém II em conjunto com Porto do Pecém Geração de Energia S.A. em face da ANEEL, pleiteando (i) o repasse, pela 24. PLANO DE PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES
ANEEL, do valor cobrado pelo Estado do Ceará, a título de Encargo Hídrico Emergencial (“EHE”), aos CCEARs de Pecém II (a) Opção de ações outorgadas pela Companhia. O programa vigente de opções de compra de ações da Compae Porto do Pecém, com o aumento do Custo Variável Unitário (“CVU”) e da receita de venda percebida por essas empresas; nhia foi aprovado pelo Conselho de Administração em 10 de agosto de 2016 e tem como beneficiários membros do
e (ii) a suspensão da aplicação pela ANEEL de quaisquer penalidades por eventual redução e/ou interrupção da geração de Conselho de Administração, Diretoria e funcionários selecionados. As opções poderão atingir o percentual máximo de
energia das UTEs Pecém II e Pecém I em virtude da redução no fornecimento de água. Em 31 de janeiro de 2017, foi proferida 4% (quatro por cento) do total de ações do capital social da Companhia existentes na data de emissão das opções. Para
decisão da Justiça Federal indeferindo o pedido de tutela antecipada formulado pelas autoras. Foi interposto pelas autoras efeitos desse limite, será considerado o somatório de todas as ações de emissão da Companhia, incluídas as ações
recurso de agravo de instrumento, o qual foi distribuído ao Desembargador Souza Prudente em 1º de março de 2017. A tutela que vierem a ser emitidas pela Companhia em razão de opções outorgadas no âmbito do plano de opções. A tabela
antecipada requerida pelas Companhias foi deferida em 5 de maio de 2017, tendo sido solicitado o cumprimento da decisão seguinte apresenta o movimento ocorrido no plano de opções no exercício:
do agravo de instrumento por parte da ANEEL. Assim, foi expedido ofício ao Presidente da ANEEL determinando o cumpriData de
Preço de
mento da decisão que deferiu os pedidos da autora. Em 22 de agosto de 2017, a Diretoria da ANEEL anuiu à metodologia de
Prazo da
Primeira
Máxima de Quantidade Quantidade Preço de
Exercício
cálculo de ressarcimento sugerido pela Companhia, autorizando o repasse do EHE para as Autoras, o que vem sendo realiData de Outorga
Data de Vencimento
Original
Rema- Exercício Corrigido por
zado regularmente desde 2018 até o momento. A ANEEL apresentou petição informando o cumprimento da decisão e inter- Plano
Outorga (anos)
Maturação dos Direitos Outorgada
nescente Original IPCA + 3%a.a.
pôs recurso de agravo interno contra a decisão monocrática do relator. Os autos estão conclusos e aguardando julgamento 2016
03/10/2016
5
03/10/2016
12/11/2021
621.094
15,00
19,93
no gabinete do Desembargador Souza Prudente desde fevereiro de 2018. (ii) Receita fixa. A subsidiária Pecém II Geração 2016
03/10/2016
5
01/11/2017
01/02/2021
2.667.000
15,00
19,93
ajuizou ação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pleiteando o direito de receber as receitas fixas previstas nos 2016
03/04/2017
5
10/05/2018
08/09/2022
1.333.333
533.334
15,00
19,31
Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR), firmados em leilão de energia nova, a partir de 2016
03/08/2017
5
03/08/2018
01/12/2022
500.000
200.000
15,00
19,03
julho de 2013, período no qual a Companhia já se encontrava devidamente comissionada e apta para a geração de energia, 2016
11/02/2019
5
11/02/2020
10/06/2024
250.000
200.000
15,00
17,21
e, consequentemente, cumprir os compromissos firmados. A ANEEL justificou que o atraso nas obras de implantação da 2016
10/01/2020
5
10/01/2021
12/05/2025
2.210.000
2.162.000
30,29
32,56
subestação da Transmissora Delmiro Gouveia S.A (TDG), necessária para o escoamento da energia gerada, constituiria A tabela seguinte apresenta o movimento ocorrido no plano de opções no exercício de 31 de dezembro de 2019 a 31
caso fortuito ou força maior, e não efetuou o pagamento das receitas fixas, apenas excluindo a Companhia das penalidades de dezembro de 2020:
previstas pelo não fornecimento de energia. Em novembro de 2014, a Companhia obteve sentença favorável na Justiça Fe- Plano Outorgado pela Companhia - Quantidade
Quantidade Preço Médio Ponderado
deral do Distrito Federal, que confirmou a antecipação dos efeitos da tutela, tendo a sentença sido confirmada pelo Tribunal de Opções de Ações
de Opções de Exercício das Opções
Regional Federal da 1ª Região. Nesse sentido, com o julgamento em segunda instância, foi reconhecido o direito de Pecém Saldo em 31 de dezembro de 2019
2.223.781
17,83
II de receber o pagamento das receitas fixas provenientes dos CCEARs e determinado o cumprimento imediato da decisão. Exercidas
(1.290.447)
19,09
A ANEEL opôs embargos de declaração no TRF da 1ª Região, os quais foram rejeitados em 11 de maio de 2018. Assim, em Outorgadas
2.210.000
32,56
30 de maio de 2018, esgotada a discussão no TRF da 1ª Região, e existindo ordem judicial para cumprimento imediato da Expiradas
(48.000)
32,56
decisão, a CCEE efetuou em favor de Pecém II o pagamento no montante de R$ 59.326, correspondente às receitas fixas de- Saldo em 31 de dezembro 2020
3.095.334
28,41
vidas. A Companhia tomou conhecimento de que a ANEEL interpôs recurso especial, e, após intimação, Pecém II apresentou A Companhia não consegue mensurar o valor dos serviços recebidos pelos participantes, portanto, decidiu mensurar os
contrarrazões em 30 de agosto de 2018. Tal recurso ainda será apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, se admitido pelo seus respectivos valores justos, tomando como base o valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados. Segundo o
TRF da 1ª Região, razão pela qual ainda não ocorreu o trânsito em julgado da ação. Outras controladas. Os demais valores regulamento do programa, a Companhia liquidará esta obrigação com a emissão de novas ações ou pela utilização (quando
subdividem-se em ações judiciais envolvendo pleitos de natureza cível que individualmente não possuem risco financeiro constituída) da conta “Ações em tesouraria”. O efeito no resultado do exercício de 2020 foi de R$10.826. (b) Unidades de
relevante, e que estão descritos no relatório com prognóstico de perda possível. A alteração de valores apresentada acima performance restritas - units. A Companhia concedeu dois planos distintos de Incentivo de remuneração de longo prazo
se refere às mudanças nos prognósticos dos casos no decorrer do trimestre. (b) Tributárias. Controlada Itaqui Geração baseado em ações. O primeiro foi aprovado em 12 de julho de 2018 e o segundo, denominado Plano de Incentivo de Remude Energia S.A. A controlada possui demandas de natureza tributária em que figura como ré. A principal demanda se refere neração de Longo Prazo Baseado em Ações (Plano de Performance Shares) foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária
a auto de infração lavrado pelas autoridades fiscais federais para glosar despesas financeiras supostamente desneces- e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2019. Nesses planos, a Companhia concede units, unidades de performance
sárias por não ter sido comprovado caráter de cobertura (hedge) de determinada operação contratada para fazer frente a restritas, aos beneficiários que lhe prestam serviços. Porém, os planos seguem regras distintas para aquisição do direito
um empréstimo em moeda estrangeira não concretizado. O assunto encontra-se em discussão em âmbito administrativo, de transferência de ações. Conforme o regulamento do plano aprovado em 12 de julho de 2018, as ações podem ser transtendo sido protocolada impugnação ao auto de infração em 22/01/2019, e, posteriormente, em 10/07/2019, apresentado feridas aos beneficiários após 3 (três) anos a partir da data de concessão das units. Da quantidade de units cedidas para
recurso voluntário. Atualmente, o processo aguarda julgamento do Recurso Voluntário pelo CARF. Em caso de decisão final cada beneficiário, 50% são concedidas para retenção, cujo direito depende da permanência do colaborador na Companhia.
desfavorável na esfera judicial, a companhia perderá o direito a compensar futuros lucros fiscais com o montante de prejuízo Para os demais 50% das ações, além da permanência do colaborador, a quantidade de ações transferidas dependerá de
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL glosado pelas autoridades fiscais, no montante de R$ 195 milhões. Não há crédito indicador de performance de retorno para os acionistas, calculado durante o período de carência de 3 anos das units. O
tributário constituído sobre referido prejuízo fiscal. Em caso de decisão final desfavorável, o efeito seria de baixa de aproxi- regulamento do plano aprovado em 29 de abril de 2019 define que as ações podem ser transferidas aos beneficiários se os
madamente R$ 195 milhões de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL nos controles fiscais auxiliares (ECF), sem critérios de performance relacionados à execução do Projeto Parnaíba V forem atendidos, sendo: i) executado até a data de
início da operação comercial em março de 2022 e ii) execução do referido projeto com até 10% de overrun do orçamento.
desembolso e impacto no caixa da Companhia.
Se ambos os critérios de performance na execução do projeto forem atingidos, a totalidade das ações será transferida para
20. PROVISÃO PARA OBRIGAÇÃO DE ABANDONO
os beneficiários do plano. A apropriação do valor justo dos planos ao resultado do exercício de 2020 foi R$ 12.454. A tabela
Prática contábil. Os custos de desmobilização de ativos de geração são provisionados com base no valor presente dos abaixo apresenta as características gerais das units concedidas pela Companhia:
custos esperados para cumprir a obrigação, utilizando fluxos de caixa esperados, com base na melhor estimativa na data
Data de
Prazo
Data de Aquisição
Quantidade
de reporte, e são reconhecidos em contrapartida dos custos do correspondente ativo. A atualização financeira da provi- Plano
Concessão
(anos)
Finalidade
do Direito Original Concedida
são é reconhecida na demonstração do resultado conforme incorrido. A Companhia revisa, trimestralmente, seus custos 2018
13/07/2018
3
Retenção
02/04/2021
217.181
estimados com desmantelamento de áreas de produção de gás, em conjunto com seu processo de certificação anual de 2018
13/07/2018
3
Performance
02/04/2021
217.181
reservas e quando há indicativo de mudanças em suas premissas. Esta provisão refere-se aos custos esperados para o 2018
01/04/2018
3
Retenção
01/04/2022
189.109
abandono dos campos produtores de gás e para a desmobilização dos ativos da UTE de Pecém II Geração de Energia 2018
01/04/2018
3
Performance
01/04/2022
189.109
29/04/2019
2,92 Performance Shares
31/03/2022
387.101
S.A. Os cálculos das referidas estimativas são complexos e envolvem julgamentos significativos, uma vez que: (i) no 2019
01/04/2020
3
Retenção
01/04/2023
113.322
reconhecimento da provisão, o custo correspondente é capitalizado como parte do ativo imobilizado e é depreciado pela 2018
01/04/2020
3
Performance
01/04/2023
113.322
vida útil dos ativos correspondentes, resultando em uma despesa reconhecida no resultado do exercício. (ii) as obrigações 2018
ocorrerão no longo prazo; (iii) os contratos e regulamentações possuem descrições subjetivas das práticas de remoção A tabela seguinte apresenta o movimento ocorrido nos planos de units no período de 31 de dezembro de 2019 a 31 de
e restauração e dos critérios a serem atendidos quando do momento da remoção e restauração efetivas; e (iv) as tecno- dezembro de 2020:
Quantidade
Preço Médio
logias e custos de remoção de ativos se alteram constantemente, juntamente com as regulamentações ambientais e de
de Units Ponderado das Ações
segurança. A Companhia está constantemente conduzindo estudos para incorporar tecnologias e procedimentos de modo Plano de Units Concedido pela Companhia - Quantidade de units
1.199.680
43,69
a otimizar as operações de abandono, considerando as melhores práticas. Contudo, os prazos e os valores dos fluxos de Saldo em 31 de dezembro de 2019
caixa futuros estão sujeitos a incertezas significativas. A seguir são apresentados os fluxos com provisão de abandono em Exercidas
Canceladas
(47.888)
62,10
31 de dezembro de 2020 e 2019:
Concedidas
226.645
34,75
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019 Expiradas
1.378.437
62,10
Saldo inicial
75.748
61.720
81.022
66.885 Saldo em 31 de dezembro de 2020
Revisão da provisão
(12.195)
7.595
(13.502)
7.231 25. RECEITA DE VENDA DE BENS E/OU SERVIÇOS
Atualização de juros
7.097
6.433
7.589
6.906
Saldo final
70.650
75.748
75.109
81.022 Prática contábil. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de energia
elétrica no curso normal das atividades da Companhia. A receita apresentada é a líquida dos tributos sobre vendas,
21. PARTES RELACIONADAS
devoluções, abatimentos e descontos. Nas demonstrações financeiras consolidadas, são eliminadas as vendas dentro
Prática contábil. As transações de compra e de venda de energia, de prestação de serviços e de mútuo são realizadas do grupo. Para ambas as atividades de geração de energia e produção de gás natural, a receita é reconhecida quando a
em condições e prazos firmados entre as partes e registradas de acordo com os termos contratados, as quais são atua- obrigação de desempenho é alcançada, ou seja, quando o controle sobre o produto é transferido para o cliente. A concilializadas pelos encargos estabelecidos nos contratos. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os saldos de ativos, passivos ção entre a receita bruta e a receita líquida apresentada na demonstração de resultado do exercício assim se apresenta:
Controladora
Consolidado
e efeitos em resultado de transações com partes relacionadas estão representados da seguinte forma:
2020
2019
2020
2019
Ativo
Passivo
Resultado
2020
2019
2020
2019
2020
2019 Receita bruta
Disponibilidade (ACR) (a)
- 2.120.175 2.067.858
Mútuo
667.853
738.772
Itaqui Geração de Energia S.A. (a)
808.285 156.869
- 23.733
9.350 Venda de energia (ACR) (b)
763.023
641.617
Pecém II Geração de Energia S.A. (b)
864.473 294.719
- 44.636 15.296 Venda de energia (ACL) (c)
476.312
484.085
4.152
4.355
Parnaíba B.V.
- 73.993
- 20.969
- Venda de gás e condensado (d)
412.015
346.341
Outras
689 12.550
592
1.464 Arrendamento
888.327
830.426 3.555.203 3.452.602
1.6 73.447 538.131
- 89.930 26.110
Deduções da receita
Operações comerciais
(107.472)
(97.993) (271.861) (256.562)
Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A. (c)
147.130
5.093
36
35 439.619 13.150 Impostos sobre vendas
(29.936)
(30.138)
Parnaíba I Geração de Energia S.A. (c)
- 127.961
- 398.223 P&D (e)
(10.097)
(28.533)
Parnaíba II Geração de Energia S.A. (c)
99.156 102.619
48
48 357.297 284.372 Ressarcimento (f)
(107.472)
(97.993) (311.894) (315.233)
Itaqui Geração de Energia S.A.
10.625 11.186
2.323
2.202 10.934 13.043
780.855
732.433 3.243.309 3.137.369
Pecém II Geração de Energia S.A.
7.080 11.729
141
45
6.953 11.341 Total da receita líquida
Parnaíba B.V.
- 97.928 39.697
- Ambiente de Contratação Regulada (ACR). As receitas decorrem de contratos de comercialização de energia elétrica
Outras
16.166 16.442
5.153
3.890
3.807
2.873 no ambiente regulado (CCEAR), celebrado entre o agente vendedor e o agente de distribuição, em decorrência dos leilões
280.157 275.030 105.629 45.917 818.610 723.002 de energia elétrica. Os CCEARs são especificados por meio dos editais publicados para cada leilão contendo cláusulas e
condições fixas e variáveis, que não são passíveis de alteração pelos agentes. Esse tipo de contrato tem como objetivo miDividendos e Juros s/capital próprio a receber
Parnaíba Geração e Comercialização de Energia S.A.
23.962 23.962
- nimizar o risco hidrológico, visando um menor custo para o sistema de energia. Os custos decorrentes dos riscos hidrológiParnaíba II Geração de Energia S.A.
38.230
- cos serão assumidos pelos agentes compradores (distribuidoras), e eventuais exposições financeiras no mercado de curto
Porto do Pecém Transportadora de Minérios S.A.
392
- prazo, positivas ou negativas, serão assumidas pelas distribuidoras, com repasse ao consumidor final, conforme mecanis62.192 24.354
- mo definido pela ANEEL. (a) Disponibilidade ACR (receita fixa). Essa modalidade de receita tem por objeto remunerar o
2.0 15.796 837.515 105.629 45.917 908.540 749.112 empreendimento de geração mantida a disposição do Sistema Nacional Integrado (SIN) para entrar em operação sempre
a. O saldo é composto por contrato de mútuo celebrado com a Eneva (mutuante) sujeito a juros anuais de 2,47% e com prazo que solicitado pelo Operador Nacional do Sistema (“ONS”). (b) Venda de energia ACR (receita Variável). Além da receita
de vencimento em setembro de 2026, no montante de R$ 808.285 (R$ 156.869, em 31 de dezembro de 2019). A variação por disponibilidade, como comentado acima, os CCEARs possuem receitas variáveis, cujo valor é definido mensalmente
corresponde à emissão de um novo mútuo no valor de R$ 600 milhões, firmado em 15 de novembro de 2020, com o objetivo no momento do reconhecimento, de acordo com a demanda requerida pelo ONS. A receita pela venda de energia elétrica
de custear o pré-pagamento do financiamento com o BNDES e o BNB. b. O saldo é composto por contrato de mútuo cele- é reconhecida por medição equivalente ao volume de energia transferido para o cliente e através de estimativas para menbrado com a Eneva (mutuante) sujeito a juros de mercado (104% do CDI) e com prazo de vencimento indeterminado, no surar a energia entregue, mas ainda não considerada pelas medições anteriores ao fechamento do exercício. Ambiente
montante de R$ 864.473 (R$ 294.719, em 31 de dezembro de 2019). A variação corresponde à emissão de um novo mútuo de Contratação Livre (ACL). Trata-se do segmento do mercado no qual se realizam as operações de compra e venda
no valor de 543 milhões, firmado em 17 de agosto de 2020 com o objetivo de custear o pré-pagamento do financiamento de energia elétrica, objeto de contratos bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialicom o BNDES. c. Saldos compostos, basicamente, pela venda do gás natural e arrendamento da Unidade de Tratamento zação específicos. (c) Venda de energia ACL. Na operação de contratação em ambiente livre a Companhia tem o direito
de Gás (UTG) para as subsidiarias Parnaíba II Geração de Energia S.A. e Parnaíba Geração e Comercialização de Energia de reconhecer a receita de venda de energia pelo valor do MWh. A receita compreende o valor justo da contraprestação
S.A., que incorporou em 1º de janeiro de 2020 a Parnaíba I Geração de Energia S.A. 21.1: Remuneração dos membros do recebida ou a receber pela comercialização de energia elétrica tanto no mercado regulado como também no mercado livre.
Conselho de Administração e da Diretoria. A Companhia é administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Adicionalmente, a partir de junho de 2018, com a publicação da resolução normativa nº 822, teve início a operação por desExecutiva de acordo com as atribuições e poderes conferidos em Estatuto Social. De acordo com a Lei nº 6.404/1976 e com pacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa (RRO). Esse mecanismo é um serviço auxiliar
o estatuto social da Companhia, é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia Geral, fixar o montante global da remu- prestado por termelétricas despachadas centralizadamente, com vistas a preservar a reserva de potência operativa nas
neração anual dos administradores, cabendo ao Conselho de Administração efetuar a distribuição entre eles. Os montantes unidades geradoras hidráulicas em qualquer subsistema. As usinas termelétricas que forem acionadas para atenderem
totais de remuneração dos Diretores e do Conselho da Administração da Companhia para os exercícios findos em 31 de ao despacho complementar para manutenção da reserva de potência operativa (RRO) recebem essa energia valorada ao
preço da oferta realizada, quando o atendimento ao despacho é considerado satisfatório, ou ao seu Custo Variável Unitário
dezembro de 2020 e 2019, registrados na contabilidade pelo regime de competência, seguem abaixo:
(CVU), quando insatisfatório. Essa receita é registrada no momento da confirmação do despacho pelo Operador Nacional
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019 do Sistema (NOS). As informações do resultado estão apresentadas por segmento na nota explicativa nº 6 – “Informações
Benefícios de curto prazo (a)
30.129
33.074
34.002
37.051 por segmento”. Exploração e produção de gás. (d) Venda de gás, condensado e arrendamento. A Eneva S.A é resBenefícios de longo Prazo (b)
53.205
22.721
53.205
23.160 ponsável pela exploração e extração de gás natural e mantém contrato de fornecimento de gás e de arrendamento com
83.334
55.795
87.207
60.211 o Complexo Parnaíba. A venda de gás está atrelada diretamente ao despacho do Complexo Parnaíba (“Complexo”). O
a. A remuneração do pessoal-chave da Administração da Companhia inclui salários e benefícios não monetários. preço é estabelecido em contrato firmado entre as partes e o volume comercializado varia em função da necessidade de
b. Conforme descrito na nota explicativa nº 24 – “Plano de pagamento baseado em ações”, a Companhia implementou gás do Complexo. A receita pela venda de gás é reconhecida por medição periódica e é equivalente ao volume transferido
plano de pagamento baseado em ações para gestores e diretores estatutários e não estatutários. A outorga das ações para o cliente, mas ainda não é considerada nas medições anteriores ao fechamento do exercício. Deduções da receita.
(e) Pesquisa e desenvolvimento (P&D). As empresas reguladas pela ANEEL, têm a obrigatoriedade de atendimento
será concedida quando do cumprimento de determinadas condicionantes, no prazo de 3 a 5 anos, a partir do início à Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e, por isso, devem aplicar anualmente o percentual de 1% (um por cento) de sua
do plano. Abaixo os montantes de remuneração mínima, média e máxima do Conselho de Administração e Diretoria:
receita operacional líquida - ROL para elaboração e execução de projetos de P&D do setor elétrico. (f) Ressarcimento.
Consolidado
O ressarcimento ao mercado ocorre quando as usinas termoelétricas contratadas no ambiente de contratação reguladas
2020
2019
(ACR) não atendem ao despacho do Operador Nacional do Sistema (ONS).
Mínima
Média
Máxima
Mínima
Média
Máxima
Conselho Administração
475
5.420
35.056
301
1.429
8.214 26. CUSTOS E DESPESAS POR NATUREZA
Diretores
135
4.088
20.803
474
4.065
14.882
Controladora
Consolidado
610
9.538
55.859
775
5.494
23.096
2020
2019
2020
2019
Custo
22. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Custos regulatórios
(2) (139.856) (134.929)
22.1: Capital social. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social da Companhia é respectivamente de R$
Depreciação e amortização
(118.193) (113.493) (419.208) (414.118)
8.849.409 e R$ 8.834.907. A Companhia possui apenas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. O capital
Despesas com aluguéis
(2.908)
(3.831)
(15.504)
(15.357)
autorizado em 31 de dezembro de 2020 é composto por 399.128.430 ações autorizadas, das quais 315.835.960 foram
Despesas com pessoal
(31.245)
(27.542) (155.986) (152.714)
emitidas (315.483.181 em 31 de dezembro de 2019). Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de
Energia elétrica para revenda
- (412.437) (400.630)
novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido como uma dedução do valor captado.
Impostos e contribuições
(287)
(98)
(287)
(3.658)
Controladora
Controladora
Insumos de geração (a)
- (367.794) (520.270)
2020
2019
Material de consumo
(1.977)
(7.482)
(10.557)
(12.551)
Acionista
Quantidade
% Quantidade
%
Participações governamentais
(65.489)
(61.069)
(65.489)
(61.069)
Banco BTG Pactual
72.410.101
22,93%
72.410.101
22,95%
Seguros operacionais
(350)
(4.050)
(6.352)
(26.091)
Cambuhy
72.410.101
22,93%
72.410.101
22,95%
Serviços de terceiros
(20.929)
(20.976)
(75.640)
(87.376)
Velt Partners
17.665.975
5,59%
0,00%
Outras
(9.785)
(346)
(76.269)
(70.831)
Dynamo
15.853.947
5,02%
0,00%
(251.163) (238.889) (1.745.379) (1.899.594)
Atmos Investimentos
15.793.261
5,00%
15.793.261
5,01% Despesas administrativas e gerais
Outros
121.702.575
38,53% 154.869.718
49,09%
Depreciação e amortização
(35.775)
(43.833)
(62.942)
(75.935)
Total
315.835.960 100,00% 315.483.181 100,00%
Despesas ambientais
(1.412)
(1.001)
(1.719)
(1.029)
22.2: Reserva de incentivos fiscais. SUDENE. A reserva é constituída mediante destinação da parcela do resultado
Despesas com aluguéis
(3.377)
(2.756)
(3.819)
(3.040)
do exercício equivalente ao benefício fiscal concedido pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDespesas com exploração e poço seco
(129.148)
(92.671) (129.148)
(92.671)
DENE). Esse benefício corresponde à redução de 75% do Imposto de Renda, no período de 10 anos. ICMS – Crédito
Despesas com pessoal (b)
(166.900) (125.113) (179.091) (136.269)
Presumido. Reserva constituída mediante a destinação da parcela do resultado do exercício equivalente ao incentivo
Impostos e contribuições
(722)
(2.410)
(494)
(65)
fiscal concedido pelo Estado do Maranhão, nos termos da Lei nº 9.463/2011. Tal incentivo consiste em crédito presumiMaterial de consumo
(1.236)
(2.998)
(1.467)
(3.170)
do de ICMS nas saídas de gás natural destinadas à usina termelétrica movida a gás natural.
Seguros administrativos
(1.220)
(1.267)
(1.236)
(1.461)
Serviços compartilhados - cost sharing
39.966
45.410
23. RESULTADO POR AÇÃO
Serviços de terceiros
(38.318)
(49.660)
(42.177)
(34.704)
O resultado por ação, básico e diluído, foi calculado pela divisão do resultado do período atribuível aos acionistas conOutras
(22.615)
(1.524)
(26.444)
(24.777)
troladores e não controladores da Companhia em 31 de dezembro de 2020 e 2019 e a respectiva quantidade média
(360.757) (277.823) (448.537) (373.121)
ponderada de ações em circulação durante o mesmo período, conforme o quadro abaixo:
Outras receitas e despesas
2020
2019
Provisão perdas de investimento
(2.273)
(2.198)
(4.545)
(4.385)
Resultado do exercício
Ganho com venda de participação societária (c)
18.117
18.117
Numerador
Perda na alienação de bens (d)
(16.501)
(5.598)
Lucro líquido atribuível aos acionistas
1.007.606
600.798
Contingências
17.302
(9.143)
25.692
(29.667)
Denominador
Crédito de PIS/COFINS (e)
33.705
33.705
Média ponderada de ações
315.783.353
315.344.051
Reversão do impairment de Itaqui
52.777
127.114
Lucro por ação (R$) - básico
3,19081
1,90521
Outras receitas (despesas)
(3.451)
(16.972)
604
(16.845)
2020
2019
29.695
5.392
76.144
104.324
Resultado do exercício
(582.225) (511.320) (2.117.772) (2.168.391)
Numerador
a. O decréscimo está relacionado diretamente ao menor despacho de energia no ambiente contratual regulado (“ACR”).
Lucro líquido atribuível aos acionistas
1.007.606
600.798 b. O aumento nos gastos de pessoal, no montante de R$42,8 milhões, que está, substancialmente, ligado à atualização
Denominador
ao valor justo e reconhecimento de encargos devidos pelo exercício dos planos de pagamento baseado em ações
Média ponderada de ações
315.783.353
315.344.051 concedidos pela Companhia aos seus administradores, e que tiveram um impacto de R$ 35,1 milhões no ano de 2020
Efeito das opções
1.455.463
2.368.569 quando comparado ao ano de 2019 e pelo aumento da quantidade de funcionários na Eneva S.A. na ordem de 11,8%.
Lucro por ação (R$) - diluído *
3,17618
1,89101 c. A variação da controladora se deve à alienação da totalidade da participação na Seival Sul Mineração. d. O aumento
* O fator de diluição representado pelos programas de remuneração baseados em açõs da Companhia não represen- da despesa em 2020 se deve, substancialmente, à baixa do ativo e custos relacionados à doação de uma subestação
tou mudanças significativas no cálculo do lucro diluído.
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à Eletronorte no valor de R$ 16.527, conforme estabelecido no contrato de licenciamento da usina Parnaíba I. e. Em
31 de março de 2019, tivemos trânsito em julgado da decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que acatou
o pedido da Parnaíba Gás Natural S.A.(PGN), incorporada pela Eneva S.A. em 2018, para excluir o impacto líquido
do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, que reconheceu o direito à compensação do montante indevidamente
pago pela antiga PGN a tal título nos últimos 5 anos. Diante disso, a Companhia registrou R$ 42.750, sendo R$ 33.705
referentes ao valor principal e R$ 9.045 referentes ao acréscimo de Juros Selic reconhecidos na rubrica “receitas
financeiras”. Ressaltamos que os créditos foram reconhecidos pela Receita Federal do Brasil, e seus valores foram
totalmente compensados durante o próprio ano calendário de 2019.
27. RESULTADO FINANCEIRO
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Despesas financeiras
Encargos da dívida
(12.183)
(63.563) (137.658) (217.549)
Multa e juros pagos ou incorridos
(290)
(714)
(3.938)
(3.094)
Amortização custo de transação de empréstimos
(9.529)
(1.239)
(27.961)
(40.878)
Comissão sobre fianças bancárias
(2.170)
(1.576)
(4.729)
(2.419)
Juros de provisão de abandono
(7.097)
(6.433)
(7.589)
(6.906)
Juros de passivos de arrendamento
(8.742)
(9.551)
(8.156)
(11.207)
Juros sobre mútuos
(5.602)
(1.572)
(509)
Juros de debêntures
(72.875)
(59.962) (149.548) (214.205)
MTM contratos de energia / derivativos
(3.888)
Variação cambial e monetária
(17.544)
(22.556) (121.056)
(63.077)
Outros
(12.790)
(9.080)
(25.617)
(28.926)
(148.822) (174.674) (491.712) (588.770)
Receitas financeiras
Aplicação financeira
27.247
36.300
56.549
96.026
MTM contratos de energia / derivativos
970
11.414
Multas e juros recebidos ou auferidos
1.326
28
2.783
4.738
Rendimentos de mútuos
40.354
31.863
1.384
Variação cambial e monetária
80.050
20.592
124.535
41.742
Outros
1.714
12.124
8.191
23.286
150.691
101.877
192.058
178.590
Resultado financeiro
1.869
(72.797) (299.654) (410.180)
As principais variações no ano de 2020 consistem na redução dos juros incorridos sobre os empréstimos (“encargos
da dívida”) e debêntures (“juros de debentures”), em decorrência, principalmente, da restruturação das dívidas da
Companhia e da emissão de debêntures a custos mais atrativos.
28. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia e suas controladas, diretas e indiretas, adotam a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros,
considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. Em 31
de dezembro de 2020 e 2019, as coberturas de seguros eram:
Consolidado
2020
2019
Riscos operacionais
2.598.500 2.015.350
Riscos de petróleo
312.210
242.144
Responsabilidade civil
560.000
560.000
Construção / projeto
3.866.996 3.866.996
Abaixo as principais apólices em vigor:
Consolidado 31/12/2020
Valor em Limite Máximo
Seguradora
Modalidade
Risco
Indenizável Vigência
Prêmio
USD
Chubb
Riscos Operacionais
3.570.859 USD 500.000 08/2021 USD 10.353
Risco de Petróleo
USD 95.075
USD 60.075 09/2021
BRL 133
Tokio Marine
Responsabilidade Civil
BRL 560.000
AIG
Responsabilidade Civil (D&O)
BRL 200.000 08/2021
BRL 998
Sompo
Responsabilidade Civil Geral
BRL 135.000 02/2021
BRL 300
Tokio Marine
Responsabilidade Civil Pecém II
BRL 50.000 07/2021
BRL 166
Tokio Marine
Responsabilidade Civil Operador Portuário
BRL 25.000 08/2021
BRL 26
AXA
Responsabilidade Civil Obras - Parnaiba V
BRL 100.000 09/2021 BRL 1.023
Tokio Marine
Responsabilidade Civil Obras - Azulão
BRL 50.000 06/2021
BRL 249
Construção/Projeto
BRL 3.866.996 BRL 3.866.996
AXA
Risco de Engenharia - Parnaiba V
BRL 1.888.473 BRL 1.888.473 09/2023 BRL 5.815
Risco de Engenharia - Azulão
BRL 1.978.523 BRL 1.978.523 06/2021 BRL 6.657
Tokio Marine
Seguros Garantia
BRL 245.294
BRL 245.294
FairFax
Seguro Garantia (13ª Rodada)
BRL 18.000
BRL 18.000 03/2023
BRL 94
Pottencial
Seguro Garantia (14ª Rodada)
BRL 59.327
BRL 59.327 04/2025 BRL 2.625
Junto Seguros Seguro Garantia PEM (Oferta Permanente)
BRL 54.188
BRL 54.188 05/2027
BRL 646
Seguro Garantia Participação
Junto Seguros
(Oferta Permanente)
BRL 780
BRL 780 12/2021
BRL 3
Pottencial/Fator
Seguro Garantia Pfiel Cumprimento
BRL 96.389
BRL 96.389 04/2025
BRL 974
Pottencial/Fator
Seguro Garantia (Outros)
BRL 16.710
BRL 16.710 04/2023
BRL 382
Transporte Internacional
BRL 21.000
BRL 21.000
Argo
Importação
BRL 21.000
BRL 21.000 11/2021
BRL 36

29. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Programa exploratório mínimo (“PEM”). Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o saldo de PEM referente a 13ª e
14ª Rodadas, bem como da Oferta Permanente (1º ciclo), a ser cumprido perante a ANP está apresentado no quadro
abaixo:
PEM com Seguro Garantia
UTs Saldo em 2019 Adições Baixas Saldo em 2020
PN-T-84
2061
6.492
- (6.492)
PN-T-101
7003
6.334
- (6.334)
PN-T-103
7003
PN-T-146
1010
13.545
- (4.545)
9.000
PN-T-163
1010
13.545
- (4.545)
9.000
PN-T-117
400
8.200
8.200
PN-T-118
600
12.300
12.300
PN-T-119
600
12.300
12.300
PN-T-133
500
10.250
10.250
PN-T-134
600
12.300
12.300
PN-T-66
2673
176
176
PN-T-67ª
336
2.066
2.066
PN-T-102.A
1121
6.894
6.894
PN-T-68
1336
8.216
8.216
PN-T-47
1897
11.666
11.666
PN-T-48ª
1448
8.905
8.905
95.266
37.923 (21.916)
111.273
Rodada 13. Para os blocos PN-T-146 e PN-T-163, em 21 de dezembro de 2019, foi concluído programa sísmico, garantindo o cumprimento integral do programa exploratório mínimo destes contratos, tempestivamente. Após validação
técnica dos dados obtidos, as apólices foram devolvidas à Companhia no mês de abril de 2020. Em paralelo, foram
apresentadas garantias financeiras no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) a fim de assegurar o compromisso de perfuração de 01 (um) poço em cada um dos contratos, com término em 23 de junho de 2022. Cabe também
destacar a devolução dos blocos PN-T-101 e PN-T-84 à União, manifestada no dia 18 de dezembro de 2019. Devido à
análise de dados técnicos, as garantias financeiras foram baixadas somente em janeiro de 2020. Rodada 14. Os blocos da 14º rodada (PN-T-117, PN-T-118, PN-T-119, PN-T-133 e PN-T-134) possuem um único período exploratório com
um prazo de 6 anos, cujo início ocorreu em 2018. Nesses blocos a aquisição sísmica iniciará em 2021, após término
do programa dos blocos PN- T-146 e PN-T-163. Estes dados promoverão o reconhecimento regional da área e serão
suficientes para o cumprimento do PEM dos blocos da 14º rodada. Oferta Permanente – 1º Ciclo Licitatório. Adicionalmente, cabe destacar que a Companhia se sagrou vitoriosa no 1º Ciclo Licitatório da Oferta Permanente de Blocos
Exploratórios e Acumulações Marginais, realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(“ANP”) em 10 de setembro de 2019. Em atendimento às exigências do Edital de Licitação, foram encaminhadas à ANP
garantias financeiras que asseguram o cumprimento do programa exploratório mínimo dos blocos PN-T-66, PN-T-67A,
PN-T-102A, PN-T-68, PN-T-47 e PN-T-48A. As garantias entraram em vigor a partir da assinatura dos contratos de
concessão, em 14 de fevereiro de 2020. Oferta Permanente - 2º Ciclo Licitatório. Por fim, cabe frisar que, apesar do
êxito da Companhia na aquisição de 07 Blocos Exploratórios e 01 Acumulação Marginal (Juruá) no 2º Ciclo Licitatório
da Oferta Permanente de Blocos Exploratórios e Acumulações Marginais, realizada em 04 de dezembro de 2020, as
garantias financeiras associadas a esses novos contratos serão constituídas perante à ANP somente a partir do 2º
trimestre de 2021.
30. EVENTOS SUBSEQUENTES
Processo competitivo de desinvestimento do Polo de Urucu. Em 1 de fevereiro de 2020, a Companhia foi convidada pela Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”) para participar da fase de negociação dos termos e condições para a potencial aquisição da totalidade das participações da Petrobras em um conjunto de concessões de campos terrestres de
exploração e produção de hidrocarbonetos (Polo Urucu) localizados na Bacia de Solimões, no Estado do Amazonas. A
assinatura dos contratos de venda está sujeita ao êxito das negociações, que envolvem aspectos comerciais e contratuais da transação a serem aprovados pelas instâncias decisórias de ambas as partes. Declaração de comercialidade
do Campo Gavião Belo. Em 26 de fevereiro de 2021, a Companhia apresentou à Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP), a declaração de comercialidade da acumulação Fortuna, descoberta no Bloco PN-T-102A, na Bacia do Parnaíba. Foi solicitado à ANP que a acumulação Fortuna receba a denominação de Campo Gavião
Belo (GVBL), que é o décimo campo na Bacia do Parnaíba a ser declarado comercial. Alienação de participação acionária relevante. No dia 3 de março de 2021, a Companhia foi informada pela Velt Partners Investimentos Ltda, que os
veículos de investimento sob sua gestão (Veículos Velt), realizaram em conjunto, alienação de ações ordinárias, reduzindo sua participação total para 15.248.375 ações, equivalentes a 4,82% do total das ações ordinárias da Companhia.
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Relatório dos auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Eneva S.A. Rio de Janeiro - RJ
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Eneva S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 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, compreendendo
as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Opinião sobre as demonstrações financeiras
individuais. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Eneva S.A. em 31 de dezembro de 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. Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Em nossa opinião, as
demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira consolidada da Eneva S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho consolidado
de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a
seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em
nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Valor recuperável do imobilizado, intangível e investimentos: Conforme notas explicativas n° 1 2 , 1 3 e 1 4 das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Principal assunto de auditoria: A Companhia e suas
controladas são requeridas anualmente a efetuarem teste de redução ao valor recuperável de ágios por expectativa de
rentabilidade futura {‘Goodwill’) originados da aquisição de subsidiárias no segmento de térmicas a gás, classificado
no intangível. Adicionalmente, também é requerida a avaliação quanto a existência de qualquer indicativo de perda por
redução ao valor recuperável (‘impairment’) ou de reversão de perdas reconhecidas em exercícios anteriores para os
demais ativos não financeiros nos segmentos de térmicas a carvão, térmicas a gás e upstream. A avaliação do valor
recuperável das unidades geradoras de caixa (UGCs) da Companhia e suas controladas foi efetuada para o ágio por
expectativa de rentabilidade futura relativo a UGC de térmica a gás (Complexo de Parnaíba) e para o ativo imobilizado
da UGC de Itaqui, no segmento de térmicas a carvão. Essa avaliação envolve julgamentos significativos utilizados nas
projeções de fluxos de caixa futuros, incluindo o período projetivo, a demanda esperada de utilização das térmicas,
preços de venda de energia esperados no ambiente regulado, gastos e custos associados para manutenção de equipamentos e insumos e taxas de desconto. Esse assunto foi tratado como significativo em nossa auditoria em função
dos julgamentos complexos e do alto grau de subjetividade contido nas projeções de fluxos de caixa e na determinação
das demais premissas relevantes elaboradas pela Companhia, que se fossem alteradas, poderiam resultar em valores
substancialmente diferentes daqueles utilizados na elaboração dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o valor do investimento registrado pelo método da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras da
controladora. Como auditoria endereçou esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, principalmente,
os seguintes aspectos: Avaliamos o desenho dos controles internos chave relacionados ao processo de avaliação de
indicativos de perda e apuração do valor recuperável das UGCs da Companhia e suas controladas. Avaliamos a política
de aprovação dos orçamentos e da determinação das premissas e projeções dos fluxos de caixa utilizadas pela Administração da Companhia e suas controladas. % Avaliamos, com auxílio dos nossos especialistas em finanças corporativas, a metodologia e as principais premissas utilizadas nas projeções como o período projetivo, a demanda esperada
de utilização das térmicas, preços de venda de energia esperados no ambiente regulado, gastos e custos associados
para manutenção de equipamentos e insumos, taxas de crescimento e taxas de desconto, inclusive a consistência e
a aderência dessas premissas às práticas usuais de mercado, e recalculamos a apuração dos valores recuperáveis.
Adicionalmente, realizamos a conferência aritmética da apuração dos valores recuperáveis, confrontando-os com as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e relatórios gerenciais elaborados pela Administração. Avaliamos
ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas sobre o teste de redução ao valor
recuperável de ativos estão adequadas. No decorrer da nossa auditoria identificamos ajustes que afetaram a mensuração e a divulgação sobre o teste de redução ao valor recuperável de ativos, que foram integralmente registrados e
divulgados pela administração. Com base nos procedimentos e nas evidências obtidas na execução dos procedimentos
acima resumidos, consideramos os valores contábeis do imobilizado, intangível e investimentos, bem como as divulgações relacionadas, como aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em
conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
Valor recuperável dos impostos diferidos ativos: Conforme nota explicativa n° 11 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Principal assunto de auditoria: A Companhia e suas controladas possuem saldos
de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos, relacionados à prejuízo fiscal e base negativa de contribuição
social e diferenças temporárias, os quais foram reconhecidos com base em estudos que contém projeções utilizadas
para fundamentar a disponibilidade de lucros tributáveis futuros. As projeções de resultados futuros desses estudos
incluem premissas relevantes, principalmente referentes ao volumes de despacho e preços de venda de energia estimados, gastos para manutenção de equipamentos, gastos com insumos, assim como crescimento econômico projetado para o setor e investimentos de capital. Esse assunto foi tratado como significativo em nossa auditoria em função
dos julgamentos complexos e do alto grau de subjetividade contido nas projeções elaboradas pela Companhia que,
se fossem alteradas, poderiam resultar em valores substancialmente diferentes dos utilizados na elaboração dessas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Como auditoria endereçou esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, principalmente, os seguintes aspectos: Avaliamos o desenho dos controles internos
chave relacionados ao processo de apuração dos saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos.
Obtivemos o entendimento do processo de preparação das projeções de lucros tributáveis futuros elaboradas pela Companhia, incluindo a avaliação da política de aprovação dos orçamentos e da determinação das premissas e projeções
utilizadas pela Administração da Companhia e suas controladas. Avaliamos, com auxílio dos nossos especialistas em
finanças corporativas, as principais premissas utilizadas na preparação das projeções que suportam o valor dos lucros
tributáveis futuros, como volumes de despacho e preços de venda de energia estimados, gastos para manutenção de
equipamentos, gastos com insumos, assim como crescimento econômico projetado para o setor e investimentos de
capital, avaliando a razoabilidade, a consistência e a aderência às práticas usuais de mercado para as metodologias e
os julgamentos utilizados na determinação das projeções. Também avaliamos a análise de sensibilidade na projeção de
receita e dos custos, comparando- os com o resultado esperado de lucro tributável futuro e recalculando o limite do valor
a ser registrado como imposto diferido ativo da Companhia e suas controladas Adicionalmente, realizamos a conferência
aritmética dos valores apurados com base nos fluxos de caixa futuros e resultados projetados, confrontando-os com as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e relatórios gerenciais elaborados pela Administração. Avaliamos

ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas sobre imposto de renda e contribuição social diferido ativo estão adequadas. No decorrer da nossa auditoria identificamos ajustes que afetaram a mensuração e a divulgação do imposto de renda e contribuição social diferido ativo que foram integralmente registrados e
divulgados pela administração. Com base nos procedimentos e nas evidências obtidas na execução dos procedimentos
acima resumidos, consideramos os valores contábeis de imposto de renda e contribuição social diferido ativo, bem como
as divulgações relacionadas, como aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020..
Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionado. As demonstrações, individual e consolidada, do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras
e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do
valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório
dos auditores. A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange
o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações financeiras consolidadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS),
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança
da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 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
e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e
suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência,
e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação
com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de
auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Rio de Janeiro, 10 de março de 2021
KPMG Auditores Independentes CRC SP-0144/0-6 F-RJ
Luis Claudio França de Araújo - Contador CRC RJ-091559/O-4
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Inovação na cadeia de plásticos além da pandemia
Treinamentos voltados à indústria da transformação via plataforma online

O

Programa Gestão de Inovação
(PGI) do Plano
de Incentivo à Cadeia do
Plástico (PICPlast) é uma
das iniciativas voltada aos
os colaboradores envolvidos com a indústria da
transformação. Realizada
em parceria com a consultoria Avantec-BR, a ação já
formou quatro turmas, com
participantes dos estados de
São Paulo, Rio de Janeiro e
Rio Grande do Sul.
A quarta turma, com empresas do Rio de Janeiro,
mesmo surpreendida pela
pandemia do coronavírus,
concluiu o treinamento
com sucesso. Para tal, foi
necessária a adaptação dos
treinamentos presenciais, o
que propiciou um aprendizado para todos no uso de
novas ferramentas e maneiras de comunicação e interação.
“Desde a sua criação, o
PICPlast vem realizando

diversos encontros com
transformadores, com a
proposta de compartilhar
conhecimentos para o desenvolvimento da cadeia.
A inviabilidade de reuniões presenciais não poderia interromper esse trabalho, por isso migramos
para a plataforma online,
seguindo o conteúdo planejado” explica Fernanda
Maluf, membro do PICPlast.
“Participar do Programa de Gestão de Inovação
permitiu aos envolvidos
pensar em novos produtos, de acordo com o cenário atual. Entre as ideias
que surgiram está um tapete umedecido com cloro para higienização dos
calçados antes de entrar
em casa, potencializando
a proteção contra a Covid-19”, acrescenta
Para realizar o PGI online, os organizadores pesquisaram as melhores ferra-

mentas para que os inscritos
pudessem acessar o material de forma segura. O que
era realizado em encontros
presenciais mensalmente
passou a ser feito em vídeo
conferências, semanais ou
quinzenais. “Sem dúvida,
foi um aprendizado para todos nós”, diz Fernanda.
Comprometimento
O momento delicado
não desanimou as 12 empresas participantes do
PGI/RJ, que chegaram a
fazer os dois primeiros módulos de forma presencial.
Os cerca de 60 envolvidos
conseguiram manter uma
regularidade no acompanhamento do treinamento
online. “Ficamos impressionados com a disciplina
das empresas. Mesmo com
todas as dificuldades e incertezas do momento que
vivemos, elas conseguiram
dar prioridade e importân-

cia ao treinamento”, afirma
Antonio Xavier, consultor
da Avantec-BR.
De acordo com os organizadores, o ambiente virtual trouxe algumas vantagens
para o programa. “Na versão presencial, as dinâmicas
eram feitas em grupos com
participação de várias empresas. No modelo remoto,
foram realizadas atividades
individualizadas por companhia. Dessa forma, o que
antes era exercitado com
situações hipotéticas, passou a ser aplicado em casos
reais, adaptados a situação
das empresas”, revelam os
consultores da Avantec-BR,
Luís Cassinelli e Manoel
Lisboa.
Os encontros online do
PGI RJ foram realizados,
em média, com duração de
duas horas para cumprir
cerca de 140h de carga
horária durante os meses
de treinamento. Além do
conteúdo programático,

B3 agrega mais 12 BDRs de
ETFs para o investidor pessoa física
Desde esta segunda-feira os investidores pessoas
físicas podem acessar mais
12 BDRs de ETFs (Exchange Traded Fund) na
B3, somando agora 23 disponíveis para o investidor
individual. Os produtos
são atrelados a ETFs iShares geridos pela BlackRock, gestora global de ativos
financeiros.
O BDR é um certificado emitido por instituições
brasileiras que possibilita o
acesso às ações das maiores
empresas globais e ETFs
internacionais mais negociados no mundo.
Em termos mais técnicos, os BDRs são títulos
– também chamados de valores mobiliários. Quem investe em BDRs não compra
ações diretamente, mas títulos que representam esses
papéis. É visto como uma
alternativa para diversificação de portfólio, pois ele
pode ser acessado de forma
simples, pelos sistemas das

corretoras, sem a necessidade de mandar dinheiro para
o exterior.
Segundo a B3, as novas
estratégias incluem uma gama ampla de exposições a
setores pouco representados no mercado brasileiro,
como tecnologia, saúde e
biotecnologia, assim como
opções de ETFs de ações
Europeias e de mercados
emergentes. A nova oferta
também inclui uma estratégia ESG focada em mercados emergentes, após o
sucesso do BEGU39, que
investe em ações americanas e representa 25% do total negociado desde o lançamento da plataforma.
Inicialmente restritos para investidores qualificados
(aqueles com capital investido superior a R$1 milhão),
os 12 BDRs de ETFs seguem a esteira da nova regra da CVM para negociação dos BDRs, anunciada
em setembro de 2020. Desde então, está autorizado o

lançamento de ativos com
lastro em ETFs e que os investidores em geral também
possam acessá-los.
“Desde setembro de
2020 lançamos na B3 39
BDRs de ETFs e 23 deles já
estão disponíveis para a pessoa física. Isso comprova o
alto poder de adaptação que
o mercado de capitais brasileiro tem e o interesse da
pessoa física pelo acesso a
ativos no exterior. Os BDRs
de ETFs complementam as
carteiras dos investidores,
dando, além de exposição
a diferentes setores, diversificação geográfica e de
moedas, o que torna a carteira do investidor de varejo
mais robusta.”, afirma Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e
Pessoa Física da B3.
“Sabemos que os benefícios de investir em mercados globais têm estado fora
do alcance de muitas pessoas. Com esse lançamento,
damos mais um passo em

direção ao nosso objetivo
de tornar o investimento
internacional mais fácil e
acessível para todos.”, avalia
Carlos Takahashi, Presidente da BlackRock no Brasil.
O Exchange Traded
Fund (ETF) é um fundo
negociado em bolsa de valores que representa uma
comunhão de recursos destinados à aplicação em uma
carteira de ações ou ativos
que busca retornos que correspondam, de forma geral,
à performance, antes de taxas e despesas, de um índice de referência (como, por
exemplo, o índice Bovespa).
As cotas de ETFs são negociadas em diversas bolsas
do mundo (como a B3, a
New York Stock Exchange,
e outras) de forma semelhante às ações. Ao adquirir
tais cotas, o investidor, indiretamente, passa a deter todos os ativos da carteira teórica do índice, sem ter que
comprá-las separadamente
no mercado.

Aumenta projeção da inflação para este ano
A previsão do mercado
financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano
subiu de 4,71% para 4,81%.
A estimativa está no boletim
Focus desta segunda-feira (29),
pesquisa divulgada semanalmente, em Brasília, pelo Banco
Central (BC), com a projeção
para os principais indicadores
econômicos.
Para 2022, a estimativa de
inflação é de 3,51%. Tanto
para 2023 como para 2024
as previsões são de 3,25%. O
cálculo para 2021 está acima
do centro da meta de inflação

que deve ser perseguida pelo
BC. A meta, definida pelo
Conselho Monetário Nacional, é de 3,75% para este ano,
com intervalo de tolerância
de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. Ou seja,
o limite inferior é de 2,25% e
o superior de 5,25%.
Para alcançar a meta de
inflação, o Banco Central
usa como principal instrumento a taxa básica de
juros, a Selic, estabelecida
atualmente em 2,75% ao
ano pelo Comitê de Política
Monetária (Copom).
Para o mercado financei-

ro, a expectativa é que a Selic
encerre 2021 em 5% ao ano.
Para o fim de 2022, a estimativa é que a taxa básica suba
para 6% ao ano. E para o fim
de 2023 e 2024, a previsão
é 6,50% ao ano e 6,38% ao
ano, respectivamente.
Segundo a agência Brasil,
quando o Copom reduz a
Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com
incentivo à produção e ao
consumo, reduzindo o controle da inflação e estimulando a atividade econômica.
As instituições financeiras
consultadas pelo BC reduzi-

ram a projeção para o crescimento da economia brasileira este ano de 3,22% para
3,18%. Para o próximo ano,
a expectativa para Produto
Interno Bruto (PIB) - a soma
de todos os bens e serviços
produzidos no país - é de
crescimento de 2,34%.
Em 2023 e 2024, o mercado financeiro prevê expansão
do PIB em 2,50%. A expectativa para a cotação do dólar subiu de R$ 5,30 para R$
5,33 ao final deste ano. Para o
fim de 2022, a previsão é que
a moeda americana fique em
R$ 5,26.

os consultores promoveram 23 happy hours virtuais
para conversas informais
sobre inovação e compartilhamento de experiências. Também foram criados grupos em aplicativos
de troca de mensagens
instantâneas, que viabilizaram a geração de negócios
entre as empresas, além de
integração e interação de
todas as quatro turmas.
“O Programa de Gestão
de Inovação supriu a demanda sistêmica de desenvolvimento da cultura de
renovação e de mudança.
Ficamos muito satisfeitos
com a ferramenta que encontramos e agora a metodologia de capacitação faz
parte do Sistema de Inovação da Dover-Roll, preparando-nos para garantir
nosso crescimento e perenidade como corporação”,
afirma José Clark, Diretor
da Engetech, uma das empresas participantes.

Álvaro Selvati, proprietário da participante Fibromar, afirma que sua
forma de gerir após participar do PGI mudou completamente. “Posso dizer
que a maior inovação nos
30 anos de história da empresa aconteceu durante o
curso. Percebemos que inovar não está limitado apenas em novos produtos, é
também uma mudança na
postura e nas estratégias da
companhia, é pensar de forma generalizada. Enquanto
empresário, eu só tenho a
agradecer e recomendar o
programa”, afirma o gestor.
Também participaram
do PGI/RJ as empresas Artmed Embalagens,
Bauen Plásticos, Bywer,
Ecomaster, FL Indústria
e Comércio de Produtos
Descartáveis, Indústria de
Plásticos São Sebastião,
Lillo do Brasil, MMS Plástico, UF Embalagens e Valeplast.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE. 33.3.0031011-8
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA OCEANPACT
SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O Conselho de Administração da OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”) convoca os senhores acionistas da Companhia a se reunirem, em primeira convocação, em 30 de abril de 2021, às 10 horas,
para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGOE”), a ser
realizada de forma exclusivamente digital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I. em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer emitido pelos Auditores
Independentes e do Parecer emitido pelo Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (ii) deliberar sobre o montante
global da remuneração anual dos administradores; II. em Assembleia Geral Extraordinária: (iii) deliberar sobre (iii.a) a alteração do caput da Cláusula 5ª e (iii.b) a
exclusão da Cláusula 58 do Estatuto Social da Companhia e a consequente consolidação do Estatuto Social. Informações Gerais: a) Os documentos de que trata
o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foram publicados nos jornais
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Monitor Mercantil e encontram-se à
disposição dos acionistas na sede da Companhia, em seu endereço eletrônico (ri.
oceanpact.com), bem como nos endereços eletrônicos da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”) (b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”)
(gov.br/cvm). Também se encontram disponíveis nestes endereços eletrônicos os
documentos de que tratam os artigos 9º e 12 da Instrução CVM nº 481, de 17 de
dezembro de 2009 (“Instrução CVM 481”), bem como todos os demais documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na AGO, inclusive o Manual de
Participação, conforme devidamente apresentados à CVM por meio do Sistema
Empresas.Net. b) A instalação, em primeira convocação, da assembleia com relação às matérias de AGO observará o quórum legal previsto no art. 125 da Lei nº
6.404/1976, sendo certo que, caso não seja alcançado o quórum qualificado de
instalação, em primeira convocação, de 2/3 (dois terços) do capital votante, previsto no art. 135 da Lei nº 6.404/1976, para que a alteração do estatuto social da
Companhia seja submetida à deliberação dos acionistas, tal item ficará sujeito à
deliberação em nova assembleia geral extraordinária a ser realizada em segunda
convocação. c) Os acionistas poderão participar da AGOE (i) por meio de sistema
eletrônico, utilizando-se da plataforma digital Zoom, ou (ii) por meio do Boletim de
Voto a Distância, nos termos descritos abaixo e conforme as instruções detalhadas
contidas no Manual de Participação (e, no caso da participação via boletim de voto,
também no próprio boletim): i. Participação por meio de sistema eletrônico. Os
acionistas que desejarem participar da AGOE por meio eletrônico deverão enviar
tal solicitação à Companhia pelo e-mail ri@oceanpact.com, com antecedência mínima de 2 (dois) dias da realização da AGOE (ou seja, até o dia 28 de abril de 2021),
a qual deverá ainda ser devidamente acompanhada da seguinte documentação do
acionista para participação na AGOE: (i) no caso de pessoa física, documento de
identidade com foto e, no caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, atos
societários e demais documentos que comprovem a representação legal do acionista e documento de identidade do respectivo representante; e (ii) extrato da sua
posição acionária, emitido pela instituição custodiante ou pelo agente escriturador
das ações da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em
depositário central. A Companhia enviará as respectivas instruções para acesso
ao sistema eletrônico de participação na AGOE aos acionistas que tenham apresentado sua solicitação no prazo e nas condições acima. O acionista devidamente
cadastrado que participar por meio da plataforma Zoom será considerado presente
à AGOE (podendo exercer seus respectivos direitos de voto) e assinante da respectiva ata, nos termos do art. 21-V, III e parágrafo único da Instrução CVM nº 481/09.
Na hipótese de o acionista que tenha solicitado devidamente sua participação por
meio eletrônico não receber da Companhia o e-mail com as instruções para acesso
e participação da AGOE até as 15 horas (horário de Brasília) do dia 29 de abril de
2021, este deverá então entrar em contato com a Companhia pelo telefone +55 (21)
3032-6700 – em qualquer cenário, antes das 8:30 horas do dia 30 de abril de 2021
– a fim de que lhe sejam reenviadas (ou fornecidas por telefone) suas respectivas
instruções para acesso. A Companhia, porém, não se responsabiliza por quaisquer
problemas operacionais ou de conexão que o acionista venha a enfrentar, bem
como por quaisquer outras eventuais questões alheias à Companhia que venham
a dificultar ou impossibilitar a participação do acionista na AGOE por meio eletrônico. Os acionistas que solicitem sua participação por meio eletrônico deverão se
familiarizar previamente com o uso da plataforma digital Zoom, bem como garantir
a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização da
plataforma (por vídeo e áudio). Por fim, a Companhia solicita a tais acionistas que,
no dia da AGOE, acessem a plataforma com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário previsto para início da AGOE a fim de permitir a validação do acesso
e participação de todos os acionistas que dela se utilizem. ii. Boletim de Voto a
Distância: Os acionistas podem enviar seus boletins de voto a distância: (i) por
meio de seus respectivos agentes de custódia, no caso dos acionistas titulares de
ações depositadas em depositário central; (ii) por meio do escriturador das ações da
Companhia, no caso de acionistas titulares de ações depositadas no escriturador;
ou (iii) em qualquer caso, diretamente à Companhia, conforme as orientações e
prazos estabelecidos no boletim, na Instrução CVM 481, no item 12.2 do Formulário
de Referência da Companhia e no Manual de Participação da AGOE. O acionista
que optar por exercer o seu direito de voto a distância por meio do envio do boletim
de voto a distância diretamente à Companhia deverá encaminhá-lo acompanhado
de toda a documentação do acionista para participação na AGOE (conforme detalhada no item ‘c.i’ acima) e de quaisquer outras indicadas no próprio boletim, e
recebido pela Companhia, em plena ordem e de acordo com o disposto acima, até
7 (sete) dias antes da data de realização da AGO, ou seja, até 23 de abril de 2021
(inclusive). No caso de envio direto à Companhia, o boletim de voto (acompanhado
dos demais documentos exigidos) deverá ser enviado preferencialmente por meio
eletrônico, ao e-mail ri@oceanpact.com. Caso o acionista deseje ser representado
na AGOE por meio de procurador, além dos documentos mencionados no item (a)
acima, deverá apresentar o respectivo instrumento de mandato acompanhado do
documento de identidade de seu(s) procurador(es) que comparecerá(ão) à AGOE.
Da mesma forma, a Companhia solicita que tais documentos também sejam previamente enviados à Companhia, por meio eletrônico, pelo e-mail ri@oceanpact.
com, até às 15 horas do dia 28 de abril de 2021. Caso o acionista opte pela entrega
física de documentos, estes deverão ser depositados na sua sede social, na Rua da
Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento),
Glória, CEP: 20.241-180, Rio de Janeiro – RJ, aos cuidados do Departamento de
Relações com Investidores, respeitando-se os mesmos prazos estabelecidos para
a entrega por meio eletrônico.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.
Marcelo Fernandez Trindade - Presidente do Conselho de Administração
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RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG
No mês de março de 2020, o país foi surpreendido pela confirmação dos
primeiros casos de COVID-19. Os meses que se seguiram foram impactados
de forma severa pela crise econômica e sanitária, de proporções mundiais,
causada pela maior pandemia do século.
Diante desse cenário, as empresas controladas pelo Grupo Naturgy no
Brasil adotaram diversas medidas tanto para a proteção de colaboradores,
como para apoiar no combate ao avanço da doença, além de garantir a
continuidade da prestação dos serviços aos seus clientes, mantendo a
qualidade e segurança.
As distribuidoras de gás controladas pela Naturgy, no Rio de Janeiro e em
São Paulo, notificaram os governos dos respectivos estados e as respectivas
agências reguladoras estaduais de que o enfrentamento à COVID-19 é um
evento de força maior, conforme os contratos de concessão de distribuição
de gás natural, e seguiram em permanente contato com as autoridades
públicas estaduais para apoiar os clientes e a sociedade.
As principais ações adotadas ao longo do ano, visando minimizar ao máximo
os impactos e riscos trazidos pela pandemia, foram:
Ações solidárias. Em parceria com a Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (Firjan), foi realizada uma campanha com os
funcionários das distribuidoras, visando a arrecadação de fundos para
serem utilizados na compra e distribuição de mais de 109 mil itens de
EPIs para hospitais públicos.
Doação de 32 respiradores para hospitais públicos no Rio de Janeiro e São
Paulo. Além disso, as distribuidoras doaram gás natural para 04 hospitais
que recebem vítimas do Coronavírus. A Global Power Generation (GPG),
empresa de energias renováveis do Grupo Naturgy no Brasil, colaborou
para a criação de um novo leito para o atendimento de pacientes de
COVID-19 na Maternidade Municipal Mãe Elisa, em São João do Piauí. A
unidade tem todos os meios necessários para cuidar de doentes graves,
como ventilador mecânico, desfibrilador, monitor, entre outros.
Serviços essenciais sem interrupção. As áreas operacionais, que atuam
no monitoramento de toda a rede de gás canalizado, e as equipes técnicas de
atendimento continuaram trabalhando 24 horas por dia. Adotaram cuidados
redobrados de higiene e planos de contingência. A estrutura de fornecimento
de GNV aos postos seguiu normalmente, mesmo durante o período de crise.
Suspensão de cortes de fornecimento para residências, pequenos
comércios, MEIs e serviços médico-hospitalares. Seguindo orientações
dos governos dos estados do Rio e São Paulo, em caráter excepcional,
foi suspenso o corte por inadimplência, durante o período de crise. A
suspensão não se aplicou aos casos de emergência, como escapamento,
pela necessidade de garantir a segurança da prestação do serviço. O
pagamento de faturas em atraso, no período de crise, pôde ser negociado
para pagamento em até 12 vezes, através de campanha de parcelamento
de dívidas. A solicitação do parcelamento é facilitada através do site.
Pagamento exclusivamente pelo volume de gás consumido pelas
indústrias. No Rio de Janeiro, em acordo com a Petrobras e a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Rio de
Janeiro, a empresa garantiu a flexibilização dos contratos de compra de gás
natural. A medida permitiu que as indústrias pagassem somente pelo gás
consumido e não pelos volumes previstos em contrato. Também não houve
cobrança de penalidades contratuais decorrentes da redução da demanda
provocada pela COVID-19. Em São Paulo, as indústrias comprovadamente
afetadas pela crise tiveram o consumo mínimo obrigatório (take or pay)
suspenso até 31 de maio de 2020. A decisão foi tomada em acordo com
a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do estado de São Paulo
(Arsesp) e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima).
Segurança para os clientes. O atendimento presencial nas agências físicas
e móveis foi suspenso durante o período de crise e retomado gradualmente
conforme os planos de retorno das atividades econômicas definidos pelos
governos dos estados do RJ e SP, adotando-se medidas de segurança
sanitária, agendamento e horário reduzido. Os serviços aos clientes também
são acessíveis através da internet, no canal Minha Naturgy, no link www.
minhanaturgy.com.br e também podem ser feitos contatos através das redes
sociais: Facebook https://m.facebook.com/naturgybrasil, Instagram https://
www.instagram.com/naturgybrasil e Twitter https://twitter.com./naturgybrasil.
As emergências continuaram sendo atendidas pelo 0800-024-0197.
Adicionalmente, teve início uma campanha para incentivo à adesão ao débito
automático e à fatura online. Também foi possibilitada a leitura facilitada
do consumo de gás, através da qual o próprio cliente pode enviar para a
companhia a leitura do medidor de gás visando a emissão da conta.
Conexão saúde - apoio aos colaboradores. No dia 16 de março de 2020,
a empresa iniciou gradativamente o regime de home office para todos
os colaboradores que realizam atividades passíveis dessa adaptação,
iniciando pelos de maior vulnerabilidade: maiores de 60 anos, gestantes ou
portadores de doenças crônicas. Desde o dia 23 de março de 2020, 94%
dos funcionários já trabalhavam neste regime, excluídos apenas aqueles
que realizam atividades em que isso não é possível. Viagens e reuniões
presenciais foram suspensas.
Apoio psicológico. A companhia disponibilizou um canal gratuito (0800),
de atendimento 24 horas, todos os dias da semana, para apoio à saúde
emocional dos colaboradores, estagiários, jovens aprendizes e seus pais e
dependentes (filhos e cônjuges). O atendimento é feito por uma equipe de
psicólogos e assistentes sociais da empresa parceira Social Consultoria. As
ligações são sigilosas.
Campanha de vacinação contra a gripe. Todos os colaboradores foram
convidados a participarem da campanha de vacinação contra a gripe, em
esquema de drive thru, na sede operativa da distribuidora no Rio de Janeiro,
nas cidades de Petrópolis, Resende, Macaé, Campos e Volta Redonda,
além de Votorantim, em São Paulo. Foram vacinados 475 colaboradores.
Live semanal com profissionais especializados. Também foram
realizadas transmissões semanais, ao vivo, pelo YouTube, com profissionais
especializados em psiquiatria. Foram abordados temas como “Preservando
a saúde mental” e “Home Office seguro e saudável”, com dicas de questões
ergonômicas e adoção de hábitos saudáveis.
O ano de 2020 iniciou com atmosfera positiva, motivada pela expectativa
de recuperação econômica, fundamentada na conclusão da reforma
previdenciária em 2019 e no andamento da reforma tributária. Contudo,
já no final do primeiro trimestre, o reconhecimento da pandemia causada
pelo Coronavírus e as medidas adotadas para a contenção do contágio
da doença mudaram os rumos da economia e gestão da saúde, não só no
Brasil, mas em todo o mundo.
O cenário mudou drasticamente para um clima de incertezas, trazidas
pelo desconhecimento da doença, seus efeitos e forma de tratamento. A
busca por uma vacina tornou-se urgente. Os perfis de consumo, de trabalho
e de prestação de serviço foram adaptados ao necessário isolamento
social adotado para frear o avanço da doença e impedir o colapso dos
hospitais. Somente após cerca de 8 a 10 meses, as atividades econômicas,
especialmente comércio e serviços, tiveram retorno gradativo com a
reabertura dos estabelecimentos, determinada por planos definidos pelos
governos estaduais.
Com a consequente desaceleração da economia, a bolsa de valores
atravessou 2020 numa verdadeira montanha-russa. Em março, o Ibovespa
despencou sofrendo uma desvalorização de cerca de 45%, chegando a cerca
de 60 mil pontos. Nos meses seguintes, após pacote de medidas adotadas
pelo Governo Federal, incluindo benefícios sociais, o Ibovespa apresentou
recuperação, voltando a cair entre agosto e outubro. A recuperação só veio
em novembro, mas com força total, especialmente após as notícias sobre a
avanço do desenvolvimento de vacinas e eleição de Joe Biden à presidência
dos Estados Unidos. Em meados de dezembro, o índice já havia retornado
aos patamares pré-crise (média de 115 mil pontos) recuperando todas as
perdas do ano. O Ibovespa fechou 2020 em 119.017 pontos. A valorização
no ano foi de 2,92%.
O Produto Interno Bruto – PIB sofreu uma retração de - 4,1% em 2020,
após ter apresentado aumento de 1,1% em 2019. Essa redução em 2020
ficou um pouco abaixo da expectativa do Governo (- 4,7%) e contrariou a
expectativa do mercado financeiro (- 6,1%), diante da crise econômica e
sanitária causada pela COVID-19.
A taxa média anual de desemprego, por sua vez, subiu de 11,9%, em
2019, para 13,5%, em 2020, obviamente impactada pelas medidas de
isolamento necessárias, adotadas no decorrer da pandemia. Assim, os
setores mais afetados foram os de serviços e comércio, com o fechamento
de estabelecimentos e até o encerramento de atividades que não
conseguiram se manter.
A taxa básica de juros SELIC fechou o ano de 2020 em 2,00%, atingindo mais
uma nova mínima histórica. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), índice oficial que mede a inflação no país, teve um aumento
de 4,31%, em 2019 para 4,52%. Superou o centro da meta (4,0%) do
Governo, contudo ficou dentro do limite previsto pelo Conselho Monetário
Nacional (entre 2,5% e 5,5%).
O dólar acumulou alta de 29,33% em 2020 fechando o ano cotado a
R$ 5,1967. A queda da taxa SELIC, os impactos da pandemia pela
COVID-19 na atividade econômica, inclusive com redução de investimentos
estrangeiros, além das dificuldades de articulação política entre os poderes
Executivo e Legislativo, foram fatores que impactaram a cotação da moeda.
No setor de óleo e gás, a produção total de petróleo no país - conforme
o Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural, emitido pela Agência
Nacional do Petróleo (ANP) - foi de 2,94 MMbbl/d (milhões de barris por
dia), resultando num aumento de 5,55% em relação à produção de 2019. A
produção de gás natural alcançou uma média de 127 MMm³/d (milhões de
m³ por dia), registrando um crescimento de 4,1% frente ao ano anterior. A
produção total acumulada de petróleo foi 1,073 bilhão de barris de petróleo
e 46,5 bilhões de metros cúbicos de gás natural, totalizando uma produção
de 1,365 bilhão de barris de óleo equivalente. A maior parte da produção
foi proveniente dos campos do pré-sal que representa em média 68,6% da
produção nacional, em barris de óleo equivalente. Já a produção do póssal e terrestre representam em média 25,4% e 6%, respectivamente, do
total produzido no país também em barris de óleo equivalente. Em 2020, o
Estado do Rio de Janeiro ampliou a sua participação na produção nacional
de petróleo em 9,1 pontos percentuais em relação a 2019.

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de
Gás Canalizado (Abegás), o volume médio total de gás natural consumido
no país em 2020 foi -8,66%, inferior ao volume consumido em 2019.
A média de consumo no país foi de 59,030 milhões de m³/dia, frente a
64,626 milhões de m³/dia em 2019. O consumo do mercado convencional
(indústria, GNV, residencial e comercial) foi impactado pela pandemia em
todos os segmentos, exceto no residencial, chegando a um total de 32,82
milhões de m³/dia em 2020. Assim ficou -9,84% abaixo dos 36,40 milhões
de m³/dia consumidos em 2019. Na variação por segmento, observase uma redução do consumo de gás em -8,45% pela indústria; -17,7%
no GNV; um aumento de +9,55% de consumo pelas residências e uma
redução significativa de -25,84% no mercado comercial. Já o consumo das
termelétricas sofreu uma redução de 6,31% frente a 2019, somando um
total de 22,39 milhões de m³/dia em 2020.
A Missão da Companhia é atender às necessidades energéticas da
sociedade, proporcionando aos nossos clientes serviços e produtos
de qualidade respeitosos com o meio ambiente, aos nossos acionistas
uma rentabilidade crescente e sustentável e aos nossos empregados a
possibilidade de desenvolver suas competências profissionais.
A Visão é ser um grupo energético e de serviços líder e em contínuo
crescimento, com presença multinacional, que se distingue por proporcionar
uma qualidade de serviço excelente aos seus clientes, uma rentabilidade
sustentável aos seus acionistas, uma ampliação das oportunidades de
desenvolvimento profissional e pessoal aos nossos empregados e uma
contribuição positiva à sociedade, atuando com um compromisso de
cidadania global.
Os Valores que guiam a forma de agir da Empresa são:
• Orientação ao cliente: Dedicamos os nossos esforços a conhecer e
satisfazer as necessidades de nossos clientes. Queremos proporcionarlhes um serviço excelente e ser capazes de dar-lhes uma resposta imediata
e eficaz.
• Compromisso com os resultados: Elaboramos planos, fixamos objetivos
coletivos e individuais e tomamos decisões em função de seu impacto na
consecução dos objetivos de nossa Visão, assegurando o cumprimento
dos compromissos adquiridos.
• Sustentabilidade: Desenvolvemos nossos negócios com um horizonte
estratégico que transcende os interesses econômicos imediatos,
contribuindo para o desenvolvimento econômico, meio ambiental e social,
tanto a curto como a longo prazo.
• Interesse pelas pessoas: Promovemos um entorno de trabalho
respeitoso com os nossos empregados, colaborando para sua formação
e desenvolvimento profissional. Propiciamos a diversidade de opiniões,
perspectivas, culturas, idades e gêneros no seio de nossas organizações.
• Responsabilidade Social: Aceitamos nossa responsabilidade social
corporativa, proporcionando à sociedade nossos conhecimentos,
capacidade de gestão e criatividade. Dedicamos parte dos nossos lucros
à ação social, mantendo o diálogo permanente com a sociedade para
conhecer suas necessidades e conseguir sua satisfação, de tal forma que
incremente a credibilidade e o prestígio do nosso grupo.
• Integridade: Todas as pessoas do grupo devem se comportar com
honestidade, retidão, dignidade e ética, contribuindo assim para o aumento
da confiança da sociedade na nossa empresa. A Direção do grupo agirá
com transparência e responsabilidade ante todas as partes interessadas.
Dentro de sua área de concessão, a empresa fornece gás para um total
de 19 municípios localizados na região metropolitana do estado do Rio de
Janeiro. Entre eles, apenas 02 são atendidos pelo sistema de Gás Natural
Comprimido – GNC Estruturante (Mangaratiba e Maricá). Os demais são
atendidos com rede de gás canalizado (Belford Roxo; Duque de Caxias;
Guapimirim; Itaboraí, Itaguaí; Magé; Mesquita; Nilópolis; Niterói; Nova
Iguaçu; Paracambi; Queimados; Rio de Janeiro; São Gonçalo; São João de
Meriti, Seropédica e Japerí).
Municípios atendidos

2020

2019

17

17

Com rede de gás canalizado
Com GNC estruturante
Total

2

2

19

19

Apesar da pandemia, a Companhia começou a fornecer o gás natural para
mais de 6 mil novas residências, que passaram a contar com o conforto
e a segurança do serviço a partir de 2020. Mais 12 novos postos de GNV
também passaram a ser abastecidos nesse ano. Foi o maior incremento
no número de postos GNV nos últimos 10 anos, quando, em 2010, o
aumento do número de clientes desse segmento chegou a 10 postos quando
a média no período era de 6,3 novos postos por ano. Esse crescimento
demonstra o compromisso da Companhia em ampliar o serviço de
distribuição de gás, realizando investimentos que melhoram a infraestrutura
da região metropolitana do Rio de Janeiro.
A pandemia impactou a economia do país e do estado, especialmente os
segmentos comercial e Industrial. No mercado comercial, 125 pontos de
fornecimento de gás deixaram de ser atendidos, especialmente pequenos
comércios. Na indústria, também afetada por essa crise econômica e
sanitária, não houve aumento no número de clientes, mantendo-se o mesmo
número de 2019.
No total, 6.291 novos clientes passaram a ser atendidos com gás natural em
todos os municípios na área de concessão da Companhia. Assim, ao final do
ano, a empresa já atendia a um total de 970.248 clientes.
Número de Clientes

2020

2019

Variação

956.705

950.301

6.404

12.798

12.923

-125

257

257

0

4

4

0

GNV

484

472

12

Total

970.248

963.957

6.291

Residencial
Comercial
Industrial
Geração Elétrica + ATR*

*ATR – Acesso de Terceiros à rede
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As vendas médias diárias totais de gás natural atingiram 8.647,8 Mil m3/dia,
apresentando uma redução de -16,2%, frente a 2019, quando somaram
10.319,1 Mil m3/dia.
Em comparação com 2019, a maior queda das vendas foi para a Geração
Elétrica (-19,3%), devido a menor demanda de energia em função da
redução da atividade econômica impactada pela pandemia.
O mercado convencional também foi afetado e apresentou uma redução de
12,2% das vendas frente a 2019. Essa redução foi puxada principalmente
pela queda das vendas para os segmentos comercial (-33,2%) e GNV
(-16,8%). Ao contrário disso – devido ao isolamento social e restrições
de circulação de pessoas em vias públicas, inclusive com a adoção do
sistema de trabalho em home office por um grande número de empresas
– o mercado residencial apresentou um aumento nas vendas de gás de
9,4%, frente a 2019.
Vendas (mil m³/dia)

2020

2019

Variação%

Residencial

337,8

308,8

9,39

Comercial

135,0

202,0

-33,17

Industrial

1.150,6

1.191,6

-3,44

Postos de GNV

2.296,0

2.759,5

-16,80

Total do mercado convencional

3.919,4

4.461,9

-12,16

Geração Elétrica + ATR*

4.728,4

5.857,2

-19,27

Total

8.647,8

10.319,1

-16,20

*ATR – Acesso de Terceiros à rede
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1.000,0
0,0

8.747,00
6.533,60

4.058,3
2016

7.056,00
5.857,20

4.325,3
2017

Mercado Convencional

4.459,8

2018

4.461,9

2019

Geração Elétrica

4.728,40
3.919,4
2020

A proposta da 4ª Revisão Quinquenal de Tarifas (2018-2022) foi enviada no
segundo semestre de 2017 à Agência Reguladora de Energia e Saneamento
Básico do Estado do Rio de Janeiro – Agenersa, conforme determina a
cláusula sétima do contrato de concessão firmado entre a empresa e o
Estado do Rio de Janeiro em 21 de julho de 1997.
Posteriormente, em 28/09/2018 e em 19/11/2018, foram enviados Relatórios
Complementares da 4ª Revisão Quinquenal de Tarifas, visando a adequação
ao cenário mais atual e ainda a atender à solicitação do Poder Concedente. O
processo de revisão tarifária encontra-se ainda em andamento, aguardando
definição da Agência Reguladora.
O contrato de suprimento de gás firmado com a Petrobras tem vigência
até 31/12/2021. Por outro lado, as Deliberações Agenersa nºs 4.068
(12/02/2020) e 4.142 (29/10/2020) determinaram que os futuros contratos
de aquisição de gás natural da Concessionária deverão ser submetidos para
homologação pela agência.
O Governo Federal criou o programa denominado Novo Mercado de Gás.
De acordo com o Governo, o objetivo é a formação de um mercado aberto,
dinâmico e competitivo, buscando a redução do preço do gás natural e,
consequentemente, o incentivo ao desenvolvimento econômico do País. O
Programa é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e desenvolvido
em conjunto com a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério da
Economia, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade). Ainda de acordo com o Governo, as medidas
adotadas no programa visam ao uso mais eficiente das infraestruturas
existentes, à atração de novos investimentos e à promoção da concorrência
no mercado de gás natural.
Com a criação desse novo programa no âmbito federal, tornamse necessárias adequações das regulações estaduais às mudanças
implementadas no programa.
No âmbito do Governo do Estado, a Agência Reguladora de Energia e
Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – Agenersa instaurou
Processo Regulatório Administrativo, a partir de consulta pública que
culminou com a publicação da Deliberação 4068 de 2020, que trata do
Estudo e Reformulação do Arcabouço Regulatório para Autoprodutor,
Autoimportador e Consumidor Livre. Embora as Companhias tenham oposto
embargos à referida deliberação, após julgamento pela Agenersa, foi emitida
a Deliberação 4142 de 2020, mantendo a eficácia de plano da Deliberação
4068/20, com pequenas alterações.
A Distribuidora segue atuando em conjunto com a Agência Reguladora, o
Governo do Estado e outros atores do mercado de gás carioca, visando
o alcance da abertura do mercado, de forma transparente, respeitando a
segurança jurídica e o Contrato de Concessão. As principais regras que
constam da regulamentação da Agenersa são, dentre outras, a definição de
critérios de enquadramento de agentes livres, procedimentos para aquisição
de gás pela distribuidora por meio de chamamentos públicos e regras e
formas de remuneração relacionadas a gasodutos dedicados.
Lei do Gás – Foi aprovado pelo Senado, em 10/12/2020, o projeto de lei PL
4476/2020 (novo marco do gás, PL 6407/2013 – Câmara dos Deputados)
que foi devolvido à Câmara dos Deputados em razão de emendas propostas
pelo Senado Federal. O Projeto de Lei dispõe sobre as atividades relativas
ao transporte de gás natural de que trata o artigo 177 da Constituição
Federal e sobre as atividades de escoamento, tratamento, processamento,
estocagem subterrânea, acondicionamento, liquefação, regaseificação e
comercialização de gás natural e altera as Leis 9478/97 e 9847/99; e revoga
a Lei 11.909/09 e dispositivo da Lei 10438/02. O Senado Federal apresentou
10 emendas ao PL original que retornou à Câmara dos Deputados. Há
expectativa, conforme noticiado pela mídia especializada, que a Câmara se
articule para reverter as alterações feitas na Lei do Gás no Senado Federal,
para recuperar a proposta original, aprovada anteriormente pelos deputados.
A deliberação e votação ocorrerão após o término do recesso parlamentar
(01 de fevereiro de 2021).
A Companhia deu continuidade a uma série de ações alinhadas com o seu
compromisso de colocar o cliente no centro de seu modelo de negócio.
Como fator-chave de sustentabilidade, a empresa atuou alinhada com os
seguintes princípios de sua responsabilidade social corporativa:
• Os clientes estão no centro do que fazemos;
• Tratamos os nossos clientes como gostaríamos de ser tratados; e
• Gostamos de inovar para fazer o dia a dia mais fácil para nossos clientes.
Com essa visão, a empresa registrou um total de 1,3 milhão de contatos de
clientes em seus diferentes canais de relacionamento: telefone, chat, agência
e e-mail. O call center fechou o ano com um total de 882 mil chamadas
de clientes. Diante da pandemia, a empresa intensificou o atendimento
nos canais digitais, que apresentou crescimento de 118% na comparação
com o exercício de 2019. Nos diversos canais de atendimento, a empresa
continuou fomentando a adesão à fatura online, que já conta com a adesão
de mais de 400 mil clientes.
Portal Minha Naturgy. Através desse portal, uma série de serviços foi
facilitada, como emissão de segunda via, disponibilização de código de barras
para pagamento da fatura, adesão ao recebimento de conta por e-mail e ao
débito automático. Além disso, novos serviços passaram a ser oferecidos,
como a transferência de titularidade da conta, solicitar o fornecimento de
gás em um novo endereço e até mesmo efetuar o parcelamento de dívida.
Tudo de maneira automática. Ao longo de 2020, o portal recebeu a visita de
mais de 1,7 milhão de usuários, convertendo-se num importante canal de
relacionamento da empresa com seus clientes. Através do chat, acessível
em qualquer dispositivo móvel, os clientes de todo o Estado do Rio de Janeiro
tiveram a oportunidade de solicitar serviços ou esclarecer suas dúvidas, das
8h às 21h. Com uma linguagem simples e fácil acesso, o chat contabilizou
mais de 301.149 atendimentos em 2020, número 297% maior do que o
alcançado em 2019. Além do aumento no volume de atendimentos, o chat
recebeu 94% de avaliações positivas no pós-atendimento. Atualmente é o
segundo canal de atendimento mais utilizado pelos clientes, ficando atrás
apenas do telefone.
Atendimento Presencial. Em razão da pandemia e seguindo as orientações
dos órgãos do governo, a empresa interrompeu o atendimento presencial
em suas agências entre março e julho. Em agosto, a empresa realizou a
reabertura gradual de suas lojas, começando pelos bairros de Copacabana
e Tijuca. As agências seguiram protocolos rígidos de combate à COVID-19,
como medição da temperatura, uso de máscaras, redução do mobiliário no
interior das agências para cumprimento das regras de afastamento, horário
diferencial para idosos, e aplicação de displays para higienização das
mãos com álcool em gel ao entrar e sair das agências. Nesse período de
reabertura, a empresa contabilizou um total de 20.832 atendimentos nas
agências, número 61% menor do que em 2019.
Formação da equipe de atendimento. Buscando sempre a excelência
no atendimento, a empresa realizou a formação de toda a equipe
de atendimento durante o ano, buscando adaptação aos efeitos da
pandemia. Ao longo do ano, a empresa realizou mais de 4.700 horas de
formação para 301 operadores, sendo em sua maioria através do Teams
ou em formato EAD.
Diálogo com clientes. A empresa também estreitou sua parceria com as
instituições de amparo e defesa do consumidor e melhorou os prazos de
atendimentos, participando de eventos como o Procon Carioca (Municipal) e
Procon Estadual. Através de uma escuta ativa das principais queixas de seus
clientes, a empresa realizou uma série de grupos de trabalho que revisou
a jornada do cliente em diferentes processos. Graças a esse trabalho, e
ao resultado das diferentes pesquisas realizadas ao longo do ano, mais de
150 procedimentos de atendimento ao cliente foram revistos. O objetivo
foi tornar o atendimento cada vez mais simples, rápido e sem burocracia.
Também foram revisadas todas as respostas aos clientes, abolindo o envio
de correspondência em papel e intensificando a comunicação digital, por
e-mail. Através da PA Controle, a empresa passou a controlar os prazos de
respostas das reclamações e dar feedback ao cliente durante todo o tempo
de análise do seu atendimento. Os clientes que não ficaram satisfeitos com
o atendimento em primeiro nível puderam recorrer aos canais de segunda
instância. No total, 10.987 clientes acionaram a empresa por meio de suas
Redes sociais (4444), Ouvidoria (5523) e Agenersa (1020). Em todos esses
canais, a empresa atingiu 100% dos indicadores da Qualidade em relação
aos prazos de resposta.
Em 2020 foi dado prosseguimento ao programa de renovação de redes
antigas da cidade. Foram assentados 17.675 metros de rede e 750 ramais.
Com a renovação das redes, substituindo-se dutos de ferro fundido por
polietileno (PE), já há alguns anos não é mais feita a manutenção com
aplicação de líquido selante, que era aplicado nos dutos de ferro, evitando
assim escapamentos de gás.
O objetivo prioritário deste trabalho, na linha de atuação da empresa,
foi a segurança, que teve seus índices mantidos de acordo com as mais
eficientes referências internacionais e dentro das metas fixadas pelo
grupo controlador.
A rede de distribuição de gás canalizado do Rio de Janeiro, que possui um total
de 4.978 km de extensão, está dentro de padrões internacionais de segurança
e de confiabilidade. Parte dos investimentos realizados em renovação das
redes de gás canalizado foi aplicada na modernização e renovação de
estações de regulagem e medição, nas quais não há histórico de anomalias.
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Todas são blindadas, ventiladas, mapeadas e monitoradas pelo centro de
controle da empresa, que tem ainda um sistema de detecção preventiva para
inspecionar constantemente a rede de distribuição de gás da cidade. Através
desse programa, é definido o cronograma de manutenções e renovações.

Período

Renovação
Rede assentada
(metros)

Substituição de
ramal completo
(Nº de ramais)

2020

17.675

750

2019

27.314

969

A empresa é certificada e assim mantém, desde 2012, um Sistema de
Gestão Ambiental em conformidade com a ISO 14001:2004. Desta forma,
possui o compromisso de desenvolver suas atividades tendo o foco na
preservação ambiental e na utilização eficiente dos recursos naturais. A
partir de 2014, essa certificação foi ampliada para todas as atividades da
empresa. Em 2018, a Certificação foi atualizada com sucesso para a versão
2015 (ISO 14001:2015).
No contexto desta certificação, as regras e práticas ambientais da empresa
pautam suas ações visando garantir a prevenção de contaminação mediante
a melhoria continuada; o emprego das melhores técnicas disponíveis e o
controle e a minimização dos riscos ambientais.
Além disso, atua difundindo o conhecimento de temas e ações sustentáveis
e de preservação e proteção ao meio ambiente. Assim, a empresa
realiza treinamentos e ações de conscientização e segurança no ambiente
de trabalho, envolvendo seus colaboradores e prestadores de serviços
terceirizados. Em 2020 foram realizados 04 treinamentos. Mesmo com a
adoção do sistema de trabalho home office, as ações se mantiveram com o
envio de diversos comunicados aos colaboradores, visando conscientizá-los
sobre temas ambientais distintos, tais como: aspectos e impactos ambientais;
gestão de resíduos e reciclagem; redução da poluição; economia circular;
biodiversidade e mudanças climáticas, entre outros.
As emissões atmosféricas de carbono são uma das principais
preocupações e focos de atenção. Por isso, a empresa busca tornar
seus processos e atividades cada vez mais eficientes. Uma das ações
contínuas adotada é a renovação da sua rede de distribuição de gás
substituindo o ferro fundido por polietileno, material mais eficiente e com
menor fator de emissão.
A empresa também vem realizando ações de conscientização quanto ao uso
da energia; utilização de equipamentos elétricos mais eficientes; redução no
consumo de diesel e gasolina da sua frota de veículos; além da substituição
de lâmpadas comuns por lâmpadas LED, mais eficientes e do incentivo de
uso de combustíveis mais limpos, como o GNV. Todas essas ações em
conjunto levaram a uma redução de 21,36% nas Emissões Diretas de
Gases de Efeito Estufa (Escopo 1) entre os anos de 2017 e 2020.
Ao longo do ano, também foram realizadas campanhas e ações de
Economia Circular buscando reduzir os impactos negativos decorrentes de
sua atuação, tais como: redução no consumo de água e energia; fomento ao
consumo de GNV e etanol no lugar de gasolina; ecolavagem dos veículos
da frota (lavagem sem uso de água); compostagem de resíduos orgânicos;
reciclagem de resíduos e redução no consumo de papel. Entre 2015 e 2020,
a empresa reduziu em 83% o consumo de papel, através da substituição
de impressoras jato de tinta/laser pelo uso de multifuncionais monitorados
em tempo real, com controle de páginas impressas. A conscientização dos
colaboradores sobre o uso consciente dos recursos foi essencial para o
sucesso dessa ação nos últimos 5 anos.
A empresa manteve sua atuação com foco na celebração de acordos
judiciais, especialmente nos Juizados Especiais Cíveis. Nessas demandas,
o modelo de atuação representou, em 2020, uma redução de custos de
aproximadamente R$ 3,4 milhões, tendo por parâmetro os valores das causas
nos processos em que se concluíram os acordos. Vale destacar o êxito na
celebração de acordos (judiciais e extrajudiciais) visando a recuperação de
dívidas, valores associados à reparação de avarias causadas por terceiros
na rede de distribuição e casos de recuperação judicial. Em 2020, o montante
recuperado chegou a cerca de R$ 1,1 milhão, nos segmentos residencial e
de pequenos comércios.
A área de Compliance mantém a gestão e monitorando de sistema
independente de canal de denúncias, desde 2019, possibilitando o registro
e rastreabilidade de denúncias, de forma autônoma e externa, garantindo
a confidencialidade e o anonimato dos denunciantes. Em 2020, tiveram
continuidade os treinamentos sobre o Programa de Compliance, Código de
Ética e práticas internas associadas, para todos os colaboradores, realizados
de forma remota e on-line. Foi implantado o Programa de Privacidade de
Dados em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, cuja fase de
monitoramento tem início em 2021. Desde o final de 2019, a empresa vem
divulgando sua Política Global de Proteção de Dados Pessoais, também
tendo sido realizado em 2020 treinamento virtual sobre o tema através de
Live e curso on-line. Mais uma vez, todos os fornecedores foram contatados
para reafirmarem seus compromissos com o Programa de Compliance da
Empresa e ainda com o sigilo e confidencialidade das informações e dados
pessoais tratados.
Ao final de 2020, a Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada na ALERJ,
desde 2019, para averiguar o serviço público concedido de distribuição
de gás canalizado no Estado do Rio de Janeiro, foi encerrada com a
apresentação e aprovação do Relatório Final, pendente de aprovação pelo
plenário da Assembleia Legislativa. Nesse relatório a maioria das sugestões
parlamentares são direcionadas às autoridades governamentais, não
identificando nenhuma irregularidade na prestação do serviço concedido à
Companhia. Ao longo dos trabalhos realizados pela ALERJ, a Companhia
demonstrou o seu comprometimento e expertise na prestação do serviço
público concedido do fornecimento de gás canalizado, promovendo a
universalização do serviço e a dignidade da pessoa humana em todo o
Estado do Rio de Janeiro.
A Companhia ajuizou uma ação judicial com pedido de tutela provisória de
urgência antecipatória contra a Agenersa, com o objetivo de implementar
a revisão automática e imediata da tarifa de Gás Natural, a partir de
01.11.2020, com base na estrutura tarifária apresentada à Agenersa. Isso
porque a Agenersa negou a revisão da tarifa, que é prevista no contrato de
concessão e implica no pass trough do custo do gás, alegando, de forma
equivocada, estar em desacordo com a Lei 8.769/20. O pedido foi deferido
pelo magistrado, possibilitando o repasse às tarifas, considerando o reajuste
desde 01 de novembro de 2020. O processo terá seguimento, podendo a
agência reguladora recorrer da referida decisão.
A Companhia também ajuizou uma ação judicial com pedido de tutela
provisória de urgência antecipatória contra a Agenersa, com o objetivo de
afastar e desconstituir artigos de Deliberações proferidas pela Agenersa,
oriundas de processo regulatório instaurado para verificar o cumprimento,
pela Companhia de obrigações constantes do 3º Termo Aditivo ao Contrato
de Concessão. Nas referidas Deliberações, há ilegalidades e determinações
que impactam na 4ª Revisão Tarifária (ciclo 2018-2022). Ainda não há
decisão quanto ao pedido de tutela provisória formulado pela concessionária.
A natureza da atividade de distribuição de gás canalizado depende em
grande parte da realização de obras de infraestrutura, seja para a expansão
das redes com a construção de novos dutos, seja para a sua manutenção
e conservação. Na maior parte do ano de 2020, por conda da pandemia
causada pela Covid19, foi inevitável a redução do volume de obras. Assim,
a Companhia priorizou as obras para manutenção e conservação das redes,
visando sobretudo garantir a segurança na distribuição de gás, que é um
dos mais importantes e essenciais compromissos assumidos na prestação
de seu serviço.
Assim, a maior parte (quase 60%) dos investimentos realizados no ano,
no montante de R$ 83.842 mil, foi destinada justamente à Conservação
e Renovação de Redes. As obras foram realizadas, mesmo durante a
pandemia, adotando-se as medidas sanitárias e de segurança necessárias,
relativas ao isolamento e distanciamento social, cujas regras foram impostas
pelo governo, sobretudo nas esferas municipal e estadual.
Os investimentos na Expansão da rede de gás sofreram maior impacto com
essa inevitável diminuição no volume de obras ao longo do ano. O montante
investido com este objetivo correspondeu a R$ 43.876 mil, resultando numa
diminuição de -21,5% frente a 2019.
A empresa investiu em 2020 um total de R$ 143,1 mil, montante 11% inferior
ao total investido em 2019.
Variação
%

Investimentos (R$ Mil)

2020

2019

Expansão

43.867

55.891

Renovação

83.842

85.367

-1,79

Outros Investimentos*

15.382

19.262

-20,14

143.100

160.520

-10,85

Total

*Tecnologia da Informação/Frota/Instalações/Outros

300.000

266.915

274.318
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257.037

200.000
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143.101

50.000
2015

2016

2017

2018

2019

2020

-21,5

Conta de
Resultados
(R$ mil)

2020

2019

Variação
(R$)

Variação
(%)

Receita líquida das
vendas e serviços

3.184.991

4.631.112

-1.466.121

-31,23%

Lucro bruto

-2,12%

1.045.847

1.068.546

-22.699

Lajida (Ebitda)

750.778

730.418

20.360

2,79%

Lucro operacional

611.788

597.924

13.864

2,32%

Lucro líquido do
exercício

352.075

372.918

-20.843

-5,59%

Margem Bruta

32,84%

23,07%

2020

2019

Variação
(R$)

Variação
(%)

LAJIDA
Lajida (R$ mil)

750.778

730.418

20.360

2,79%

Lucro líquido do
exercício

352.075

372.918

-20.843

-5,59%

Tributos sobre o
lucro (IR/CSLL)

169.222

173.632

-4.410

-2,54%

90.491

51.374

39.117

76,14%

138.990

132.494

6.496

4,90%

Resultado
financeiro
Depreciação e
amortização

A informação relativa ao Ebitda/Lajida está de acordo com a forma de cálculo
determinada pela Instrução Normativa 527/2012 CVM.
O Banco Central manteve a política monetária de redução da taxa Selic,
passando a taxa de 4,50%, em 2019, para 2,00%, em 2020. Assim, a
Companhia apresentou em 2020 um menor custo financeiro impactado
principalmente pela redução da taxa Selic.
O resultado financeiro apresentou, em 2020, o valor negativo de R$ 90.491
(expurgado o JCP), frente ao valor de R$ 51.374 em 2019. O resultado de
2019 foi impactado positivamente pelo reconhecimento do ganho relevante
de uma ação judicial.
O endividamento da empresa, que era de 52% em 2019, passou para 50%
em 2020, mantendo-se praticamente em linha.
Ao longo de 2020, a empresa manteve a estrutura de financiamentos
necessários à realização dos seus investimentos e cumprimento de suas
obrigações. Apesar do cenário adverso atravessado no ano, impactado
pelos efeitos da pandemia, a Companhia adotou medidas conservadoras
visando a proteção do caixa, com a captação de recursos e a renovação de
linhas de crédito que tinham vencimento no curso de 2020. Neste sentido, a
Companhia não enfrentou dificuldades em função de sua solidez e da boa
classificação de risco avaliada pelo mercado.
Para 2021, a meta é a manutenção da busca contínua das melhores
condições de financiamento.
Em dezembro de 2019, os acionistas aprovaram a data de 31 de julho de
2020 para o pagamento de juros sobre o capital próprio relativo àquele ano.
No mês de maio de 2020, considerando o cenário desfavorável causado
pela pandemia, o referido pagamento foi adiado para o mês de dezembro,
quando foi efetuado. A medida conservadora visou garantir a proteção
do caixa da Companhia no momento de maior atenção e observação dos
efeitos da crise global.
No dia 03 de dezembro de 2020, foi aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária de Acionistas o pagamento dos juros sobre capital próprio,
no valor bruto de R$ 47.005.294,27 (0,18105036 bruto por ação) o que
representará, após impostos, juros líquidos no valor de R$ 40.581.562,88.
O pagamento será efetuado, em 30 de julho de 2021, a todos os acionistas
titulares das ações da Companhia na data de sua aprovação pela AGE.
O valor aprovado, relativo aos juros sobre o capital próprio, acrescido de
R$ 47.437.174,80 referentes a dividendos propostos, corresponde a 27%
(vinte e sete por cento) do lucro líquido do exercício, após as deduções
legais. Esse valor foi registrado atendendo-se ao disposto no estatuto da
empresa, que prevê dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco
por cento) do lucro do exercício.
Assim, o saldo remanescente, no valor de R$ 257.632 mil, permaneceu no
patrimônio líquido e terá a destinação atribuída pela Assembleia Geral de
Acionistas, a ser realizada no mês de abril de 2021.
Principais indicadores
Quadro de Pessoal/Número de funcionários
Homens/Mulheres (%)
Total de diretivos*
Mulheres em postos diretivos
Gastos de Pessoal (Mil R$)
Horas de treinamento por empregado
Investimento em formação anual (Mil R$)

2019
393
60/40
33
15
109
21
406

2020
361
60/40
31
14
108
17
324

*Diretivos = diretores e gerentes
O modelo de gestão de pessoas da empresa integra três áreas que
asseguram a sua coerência e solidez:
• Compromisso e fidelização: a empresa considera a gestão do talento
como marco estratégico, potencializando o Modelo de Liderança,
a valorização e a segmentação de profissionais. Em 2020 foi dado
seguimento a grandes projetos como Avaliação de Competências 360º,
Mapa de Sucessão, Clube de Mentores, entre outros.
• Recompensas: Entre os principais benefícios destacam-se: Plano de
Previdência, Plano de Saúde e Odontológico, Auxílio Creche, Auxílio
Excepcional, Empréstimo, Bolsa de Estudos, Extensão da Licença
Maternidade de 4 para 6 meses e da Licença Paternidade de 05 para 20
dias (adesão ao Programa Empresa Cidadã).
• Formação: para o desenvolvimento de seus profissionais, a empresa
promove, por meio da Universidade Corporativa, formações de liderança
através do Transformational Leadership Academy e formações técnicas
com foco em negócio, através da Tech Academy. Promove ainda o
desenvolvimento de capacidades de parceiros, como estratégia de
negócio, através da Extended University.
Em 2020, destacou-se o desenvolvimento de dois projetos: o DigitalTeams,
uma plataforma multicanal que permite a realização de videoconferências e
transmissões ao vivo e também o compartilhamento e a edição de arquivos
e do acesso instantâneo; e o DigitalHub: criado para apoiar na mudança
de mindset digital, contribuir para conectar os talentos e adquirir novas
capacidades. Além de ajudar a gerar valor para a companhia.
Em 2020 a empresa recebeu pela terceira vez a certificação Top Employers,
concedida pelo Top Employers Institute. Através de minuciosa auditoria
das práticas de recursos humanos, a instituição identifica e reconhece
as empresas que se destacam nas políticas de gestão de pessoas
e condições de trabalho para seus funcionários ao redor do mundo.
Também foi finalista do Prêmio Ser Humano, da Associação Brasileira de
Recursos Humanos, com o case “Comunicação, adaptação e empatia:
palavras-chave para garantir a integridade da saúde dos colaboradores e
a produtividade da empresa”.
Diante da quarentena instaurada em março de 2020, 94% dos colaboradores
foram colocados em teletrabalho e a companhia desenvolveu e implantou
diversas medidas e programas para combater e minimizar a contaminação
pela COVID-19. Também foram implantados protocolos de segurança e
saúde para os colaboradores de atividades essenciais e que continuaram
em trabalho presencial.
Principais ações desenvolvidas: criação de um comitê diário de seguimento;
ferramenta de rastreamento e monitoramento semanal do estado de saúde
física e emocional dos colaboradores; canal de apoio à saúde emocional
para funcionários e familiares; ginástica laboral remota; campanha de
vacinação contra a gripe, em esquema de drive thru, na sede operativa
da distribuidora no Rio de Janeiro; ações de comunicação interna, de
engajamento e liderança; lives semanais com profissionais especializados
com temas de saúde mental, ergonomia e hábitos saudáveis; promoção de
ação de Orgulho e Agradecimento denominada “Rede de Valentes”, além do
fornecimento de equipamentos eletrônicos, mobiliários e ajuda de custo para
quem estava em teletrabalho.
Com foco na Educação, na Gastronomia e no Meio Ambiente, a Companhia
é comprometida com a sociedade e desenvolve seu programa de
responsabilidade social apoiando ações e patrocínios que promovem
a geração de emprego e renda. São iniciativas que geram valor para a
sociedade e reforçam o compromisso social da empresa.
Em função da nova realidade imposta pela pandemia em 2020, a empresa
teve que se adaptar a outros modelos de participação, priorizando o apoio à
saúde e proteção das pessoas, mas, ainda assim, seguiu apoiando projetos
importantes para a sociedade. Assim, a empresa deu início a um projeto

de doação de gás natural para quatro unidades de Saúde do Estado do
Rio: HE Carlos Chagas, HU Pedro Ernesto, Instituto de Cardiologia Aloysio
de Castro e Instituto de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione. Essas
unidades passaram a ser abastecidas gratuitamente com gás natural a partir
de novembro/2020.
Promoveu também uma campanha entre os seus funcionários para arrecadar
um valor, que foi dobrado pela empresa e utilizado na compra e distribuição
de mais de 109 mil itens de equipamentos de proteção e segurança para
profissionais de saúde do Rio de Janeiro. A iniciativa foi uma parceria
com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e o
Ministério da Saúde. Os funcionários da Naturgy doaram, voluntariamente,
uma parte do seu salário e a empresa, por sua vez, contribuiu com um valor
igual ao total arrecadado. Os hospitais beneficiados foram os de Andaraí,
Bonsucesso, Cardoso Fontes e dos Servidores do Estado, além da própria
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro.
Essas ações não impediram a Companhia de seguir apoiando, pelo décimo
ano consecutivo, o Rio Gastronomia, maior evento de gastronomia do Brasil.
Desta vez, por conta da pandemia, o evento aconteceu em um formato
totalmente novo, com um hub de conteúdos on-line: soluções criativas e
experiências que estão disponíveis para o público até junho de 2021. O
Rio Gastronomia reúne os melhores chefs e restaurantes da cidade com o
objetivo de valorizar e alavancar a retomada do setor. São diversas ações,
entre aulas, lives e talks.
Adicionalmente, este ano, como parte do evento, a empresa ofereceu uma
aula exclusiva para os seus funcionários com a chefe Flávia Quaresma.
Além disso, a plataforma digital Hub Rio Gastronomia trouxe uma produção
de conteúdo mensal com textos e vídeos inéditos e acesso gratuito.
Ainda para levar um pouco de alegria à cidade e resgatar o espírito natalino
e de confraternização do Natal, a empresa apoiou também o projeto Natal
Maravilha, que aconteceu na Praça Mauá, na região conhecida como Porto
Maravilha, ao lado do Museu do Amanhã e do AquaRio. Ali foi instalada uma
grande árvore de natal toda de LED, com quase 40 metros de altura, e uma
bola de Natal gigante, com 18 metros. Mais de 5 milhões de luzes de LED
foram usadas em toda a decoração do projeto.
Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente
- Categoria Distribuidores de gás. A Companhia recebeu esse prêmio
que é a mais completa avaliação da qualidade dos serviços ao cliente no
Brasil. Anualmente, o reconhecimento promove uma justa homenagem às
empresas que se preocupam e mantêm um compromisso com a excelência
na qualidade do seu relacionamento com os consumidores.
XX Prêmio ABT 2020 - Os cases “Comunicação Integrada: o desafio do
engajamento em tempos de pandemia” e “Dia Solidário – Educação de
Qualidade para Jovens Carentes” foram premiados na 20ª edição do Prêmio
ABT, nas categorias “Campanhas de Comunicação” e “Responsabilidade
Social”, respectivamente. O estudo de Comunicação Integrada, que recebeu
prata, abordou os desafios de informar e atender aos diferentes públicos da
empresa. Já o case do Dia Solidário foi vencedor, recebendo o troféu ouro,
e mostrou como a iniciativa tem ajudado na formação de centenas de jovens
carentes no Brasil e no mundo.
Prêmio Os Melhores do Ano. Promovido pelo Sindicado da Indústria de
Reparação de Veículos e Acessórios (Sindirepa) do Rio de Janeiro, foi
concedido à Presidente da Companhia e Country Manager Brasil, Katia
Repsold, pela atuação da empresa em favor do GNV. O Estado do Rio é o
único do país abastecido pelo combustível em toda sua extensão.
Prêmio Zendesk CX Awards – Categoria Favorito da Comunidade de CX.
O portal de serviços da empresa, Minha Naturgy, recebeu o Prêmio Zendesk
CX Awards na categoria Favorito da Comunidade de CX. O trabalho para pôr
em prática essa nova forma de interagir com o cliente começou em 2018.
O Minha Naturgy é apenas um exemplo de sucesso entre os muitos outros
projetos de transformação digital em andamento na empresa.
Top Employers. Por mais um ano, a Companhia recebeu a certificação “Top
Employers 2020”, que reconhece a excelência nas condições de carreira
oferecidas pela empresa a seus colaboradores. O reconhecimento tem um
peso internacional muito forte. O Instituto Top Employers certifica somente os
melhores empregadores do mundo a partir de uma rigorosa metodologia de
avaliação. A certificação demostra que a empresa é excelente empregadora,
reforçando os processos de atração, retenção e engajamento de talentos.
Em 2020, a Naturgy esteve presente em oito rankings veiculados
pelos principais jornais e revistas do país, como a edição especial
360º/2020 da “Época Negócios”; os anuários Valor 1000, “As Melhores” da
“IstoÉ Dinheiro”; e “Maiores e Melhores” da revista “Exame”. A presença
em rankings empresariais de renome reforça a boa imagem corporativa.
Seguem algumas participações nos rankings:
O anuário Valor Grandes Grupos 2020, do jornal “Valor Econômico”, aponta
a Naturgy no 93º lugar entre os 200 maiores grupos empresariais do país em
2019, com base nos balanços financeiros.
Na relação das 334 Melhores da Revista Época, a Naturgy está no 182º
lugar e no indicador de gestão “Retorno Líquido Sobre o Capital e Caixa para
o Dia a Dia” a empresa está em 20º lugar.
A edição especial 360º/2020, da revista Época Negócios, apontou as 500
melhores empresas do País. Por esta avaliação, no tópico 500 Maiores
por Receita Líquida, a CEG fica na 152ª colocação, três colocações acima
do ano anterior.
Anuário Maiores e Melhores da revista “Exame”. O ranking reconhece
2020 como um ano especialmente difícil e destaca exemplos de resiliência,
criatividade, inovação e sucesso na adaptação ao cenário de crise. No
segmento de Energia, em distribuição de dividendos, a CEG está no 6º lugar,
o que mostra a relevância da empresa no cenário econômico nacional. Em
melhor desempenho de vendas, a CEG fica na 161ª posição, oito acima que
no ano anterior.
No Ranking Nacional Setor Gás Natural da Revista O Empreiteiro a CEG
manteve a 2ª colocação.
No curso de 2020 não houve alteração no quadro acionário da empresa. Em
31 de dezembro de 2020 o capital social da empresa estava representado
por 259.637.732 ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor
nominal, de propriedade dos seguintes acionistas:
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
Acionistas
Naturgy Distribución Latinoamérica S/A
BNDES Participações S.A – BNDESPAR
Fundo em Investimento em ações Dinâmica Energia
Pluspetrol Energy Sociedad Anônima
Demais acionistas
Ações em tesouraria
Total

Participação
no capital
social (%)
54,16
34,56
8,84
2,26
0,18
0,0047
100

Em 2020, a Companhia manteve a contratação de serviços de auditoria
externa contábil prestados pela Ernst & Young Auditores Independentes
S/S (“EY Brasil”). Assim, declara que a EY Brasil prestou, relativamente ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, serviços de auditoria externa das
Demonstrações Financeiras e Informações Trimestrais para a Companhia
Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG e também prestou o serviço
de auditoria externa de Demonstrações Financeiras das demais empresas
do grupo Naturgy no Brasil. Todas de capital fechado. A Companhia não
possui sociedades por ela controladas. A empresa entende que a prestação
destes serviços, contratados globalmente, não afeta ou impacta o resultado
dos trabalhos de auditoria externa prestados a ela.
A EY Brasil presta ainda o serviço de asseguração limitada das informações
do Informe de Responsabilidade Social Corporativa e também de
Procedimentos previamente acordados referentes à Instrução Normativa
nº 51, de 06/08/2015. Esta norma determina às concessionárias reguladas
pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do
Rio de Janeiro - Agenersa que apresentem um relatório anual de auditoria
independente, atestando a conformidade dos recolhimentos da Taxa
de Regulação efetuados ao longo do exercício. A Companhia também
entende que a natureza destes serviços não afeta ou impacta o resultado
dos trabalhos de auditoria externa, nem a independência dos auditores
independentes, não ocorrendo conflito de interesses, fato ou ato que resulte
em perda de sua independência ou objetividade.
Os auditores externos EY Brasil declaram que, com relação ao exame
de auditoria das demonstrações financeiras das empresas integrantes
do grupo Naturgy no Brasil, as exigências da Resolução CFC-NBC PA
290(R1) são suficientes para cumprir suas responsabilidades na auditoria
das demonstrações financeiras. Portanto, confirmam sua independência
de acordo com as exigências promulgadas na referida Resolução. E
ainda declaram que possuem entendimento das Normas Internacionais e
Brasileiras de Auditoria, necessárias para cumprir suas responsabilidades
na auditoria das demonstrações financeiras do grupo e conduzem seu
trabalho sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31
de dezembro de 2020 em conformidade com essas normas.
A Diretoria
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
Contas a receber de clientes (Nota 7)
Estoques
Tributos a recuperar (Nota 8)
Partes relacionadas (Nota 10)
Cessão de crédito
Outras contas a receber
Não circulante
Ativos fiscais diferidos (Nota 9)
Tributos a recuperar (Nota 8)
Depósitos judiciais (Nota 12)
Investimentos
Intangível (Nota 13)
Ativo direito de uso (Nota 14.1)
Total do ativo

2020

2019

311.191
462.940
3.008
27.963
717
633
7.398
813.850

24.369
542.762
3.132
45.372
498
9.090
6.325
631.548

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores (Nota 15)
Obrigações por arrendamento (Nota 14.2)
Empréstimos e financiamentos (Nota 16)
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher (Nota 17)
Obrigações com fundo de pensão (Nota 20)
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 10)
Dividendos propostos e juros sobre o capital
próprio (Nota 10)
Demais contas a pagar
Não circulante
Empréstimos e financiamentos (Nota 16)
Obrigações com fundo de pensão (Nota 20)
Obrigações por arrendamento (Nota 14.2)
Provisão para contingências (Nota 21)

2020

2019

287.202
4.231
415.629
8.922
131.432
75.121
1.614

386.822
4.754
101.395
9.112
128.366
64.949
29.976

88.066
10.789
1.023.006

232.355
14.307
972.036

759.511
898.223
175.187
212.769
11.028
4.845
249.385
244.614
1.195.111 1.360.451
2.218.117 2.332.487

268.602
258.483
1.631
38.157
84.665
82.011
354.898
378.651 Total do passivo
380
380 Patrimônio líquido (Nota 19)
Capital social
2.228.950 2.225.535
Reserva de capital
Reservas de lucros
14.148
9.409
Outros resultados abrangentes
2.598.376 2.613.975 Total do patrimônio líquido
3.412.226 3.245.523 Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

644.460
644.460
2.194
2.194
642.197
384.565
(94.742) (118.183)
1.194.109
913.036
3.412.226 3.245.523

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Capital
social
644.460
-

Reservas de lucros
Reserva
de capital Dividendo
Outros
incentivos
Reserva adicional
Lucros resultados
fiscais
Legal Expansão especial proposto acumulados abrangentes
Total
2.194 126.241
526.874
79.292
(85.723) 1.293.338
372.918
372.918
(49.479)
(49.479)
(17.019)
17.019
(176.190)
(79.292)
(255.481)

31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do exercício
Reconhecimento de ganhos/perdas atuariais
Instrumentos financeiros
Dividendos aprovados em AGOE (abril/2019)
Dividendos aprovados em AGOE
(dezembro/2019)
(350.000)
Destinação do lucro
Reserva legal
2.652
Juros sobre o capital próprio (R$328,00 por lote de mil ações)
Dividendos propostos
(R$305,39 por lote de mil ações)
Destinação de resultado a definir em
AGOE (abril/2020)
254.988
31 de dezembro de 2019
644.460
2.194 128.893
684
254.988
Lucro líquido do exercício
Reconhecimento de ganhos/perdas atuariais
(Nota explicativa nº 20)
Dividendos aprovados em AGOE (abril/2020)
254.988
(254.988)
Destinação do lucro
Juros sobre o capital próprio (R$181,05 por lote de mil ações)
Dividendos mínimos obrigatórios
(R$182,71 por lote de mil ações)
Destinação de resultado a definir em
AGOE (abril/2021)
257.632
31 de dezembro de 2020
644.460
2.194 128.893
684
254.988
257.632
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

-

-

(350.000)

(2.652)

-

-

(72.787)

-

(72.787)

(25.472)

-

(25.472)

(254.988)
352.075

(118.183)
-

913.036
352.075

-

23.441
-

23.441
-

(47.005)

-

(47.005)

(47.438)

-

(47.438)

(257.632)
-

(94.742) 1.194.109

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1.

Informações gerais
A Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro S.A. - CEG (“CEG”
ou “Companhia”) tem como objetivo, no âmbito de sua concessão, operar
os serviços públicos de gás, de qualquer tipo e origem, no Estado do Rio
de Janeiro e explorar, com exclusividade, a distribuição de gás canalizado,
bem como todos os subprodutos resultantes pelo período de 30 anos
contados a partir de 21 de julho de 1997 (data da privatização), prorrogáveis
a critério exclusivo do Estado do Rio de Janeiro por igual período de tempo
e por uma única vez.
A Companhia é uma sociedade anônima sediada no Brasil, na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, controlada pelo Grupo Naturgy
Energy Group, cuja sede temporariamente está localizada em Madri Espanha, e está registrada na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.
A área de concessão da CEG inclui a cidade do Rio de Janeiro e os seguintes
municípios que integram a sua região metropolitana: Belford Roxo, Duque
de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá,
Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo,
Tanguá, Seropédica e São João de Meriti.
De acordo com o Edital de Venda PED/ERJ nº 02/1997 e com o contrato de
concessão, a CEG deverá cumprir determinações requeridas pelo Governo
do Estado do Rio de Janeiro (Poder Concedente). O não cumprimento das
referidas determinações sujeitará a Companhia a penalidades que vão
desde a advertência até a extinção da concessão.
As principais determinações são:
• Realizar, por sua conta e risco, as obras ou outras intervenções
necessárias à prestação dos serviços concedidos, mantendo e repondo
os bens e operando as instalações e equipamentos, de modo a assegurar
a qualidade dos serviços;
• Manter as instalações e equipamentos existentes e futuros, promover
o registro e inventário permanente dos bens vinculados à concessão,
zelando pela integridade desses;
• Manter cobertura de seguros, por valores adequados de reposição, dos
bens vinculados à concessão, contratando pelo menos, os seguros de
danos materiais e de responsabilidade civil por danos causados a terceiros;
• Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à adequada
prestação dos serviços;
• Indenizar os danos decorrentes da prestação dos serviços;
• Atingir as metas de qualidade e segurança, constantes do Anexo II ao
Contrato de Concessão, nos prazos e condições fixados;
• Manter em operação o Instituto de Seguridade Social da CEG - GASIUS;
• Manter, a todo e qualquer tempo, a sede da Companhia no Estado do Rio
de Janeiro; e
• Cumprir integralmente o acordo coletivo de trabalho vigente, durante o
prazo nele estipulado.
A Companhia entende que as determinações estipuladas no contrato de
concessão mencionadas acima têm sido cumpridas adequadamente.
Na hipótese de extinção da concessão, a Companhia seria indenizada pelo
valor residual dos bens integrantes da concessão (Nota Explicativa nº13).
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela
Administração da Companhia em 25 de março de 2021.
1.1. Deliberação AGENERSA
A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio
(Agenersa) publicou no Diário Oficial do Estado a Deliberação 3.862/2019,
que estabelece diretrizes para o novo marco regulatório para o mercado
livre de gás no Rio de Janeiro. Com a divulgação, o estado passa a ser o
primeiro do País a se enquadrar às novas regras da Resolução nº 16, de
24 de junho de 2019, do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE),
que estabeleceu diretrizes e aperfeiçoamentos de políticas energéticas
voltadas à promoção da livre concorrência no mercado de gás natural.
Os principais impactos fiscais sobre a nova operação é a incidência de ISS
(Impostos sobre Serviços) apenas para a térmica instalada no município
do Rio de Janeiro. Em relação ao ICMS não há mudanças significativas a
respeito dos percentuais já praticados.
Vale destacar que, com a mudança da Deliberação 3.862/2019 referente
a modalidade de venda para o mercado termoelétrico, onde passou a ser
considerado como cliente livre (ATR). Na condição de consumidor livre as
termelétricas que anteriormente compravam o gás de uma distribuidora
passaram a negociar o gás e comprá-lo diretamente a Petrobrás, desta
forma houve redução no volume de gás vendido pela Companhia, uma
vez que anteriormente esta comprava o gás e o revendia (na condição de
distribuidora), neste novo cenário a Companhia passou contudo a cobrar
pelo transporte do gás por sua malha, uma vez que os cliente não estão
diretamente conectados à Petrobras. Cabe ressaltar que não há impacto
significativo no lucro bruto da Companhia, uma vez que esta cobra pelo
serviço de transporte (que é seu core e onde sempre esteve sua margem) e
agora não mais arca com o custo de compra do gás e risco de crédito sobre
vendas de gás às termelétricas.
1.2. Impactos da COVID-19
Com a declaração da Organização Mundial da Saúde (“OMS”) classificando
o surto da COVID-19 como uma pandemia, os Governos Federais, Estaduais
e Municipais foram compelidos a adotar medidas mais rígidas para conter o
avanço do vírus. A principal medida adotada consiste no isolamento social,
acarretando impactos nas atividades econômicas, causando incertezas e
reduzindo a necessidade energética do Brasil, podendo impactar segmento
de Distribuição de Gás Natural.
Sob o aspecto econômico, as entidades governamentais vêm
implementando diversas medidas de auxílio econômico e financeiro, tais
como o diferimento do recolhimento de alguns impostos, isenção de IOF
para empréstimos e financiamentos pelo prazo de 90 dias, prorrogação de
prazos para entrega de obrigações acessórias, entre outras.
Diante de tal cenário, a Companhia revisou suas análises e projeções, de
forma a identificar possíveis impactos da COVID-19 para o período de doze
meses findo em 31 de dezembro de 2020, incluindo, mas não se limitando
à: i) desempenho da demanda de gás, ii) impactos nos indicadores
de perdas, arrecadação e inadimplência; iii) variação dos indicadores
macroeconômicos; iv) fluxo de caixa no curto e médio prazo e v) redução

do valor recuperável de ativos não financeiros. Com relação ao período
analisado, o principal impacto observado, até 31 de dezembro de 2020, foi a
redução na taxa de arrecadação do período, quando comparado ao mesmo
período de 2019. Como medida a Companhia realizou uma provisão
complementar da inadimplência.
A Administração entende que as medidas adotadas garantem a
continuidade da operação, permitindo a Companhia manter o compromisso
de fornecer gás natural de forma segura e contínua a todos, com qualidade
de atendimento e preservando a saúde de colaboradores e clientes.
Dentre as medidas adotadas pela Companhia, podemos destacar:
Criação do Comitê de Crise
A Companhia instituiu o Comitê de Crise COVID-19, que se reúne
diariamente tendo em sua composição a integralidade do seu quadro
diretivo. A proposta do Comitê é acompanhar em tempo real os principais
indicadores (qualitativo e quantitativo) da Companhia possibilitando, se
necessária, uma reformulação nas medidas adotadas.
Suspensão de cortes de fornecimento
Seguindo as determinações legais, em especial as normativas da Lei
8.769/20, que vedou a suspensão do fornecimento de gás natural,
mesmo em casos de inadimplência de consumidores residenciais
e aqueles classificados como: (i) MEIs (Micro Empreendedores
Individuais); (ii) Micro e Pequenas Empresas; e aos optantes pelo
regime de arrecadação de tributos denominado Simples Nacional
(Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006), a
Companhia suspendeu o corte por inadimplência do fornecimento de
gás natural canalizado, abrangendo mais de um milhão de clientes.
Os cortes serão realizados somente em casos de emergência, como
escapamentos. A medida vale para residências, pequenos comércios,
microempreendedores individuais e serviços médico-hospitalares.
Redução de tarifas
A Companhia reduziu as tarifas de gás natural no Rio de Janeiro a partir
de 1º de agosto de 2020, em função da redução do custo de aquisição
do gás natural fornecido pela Petrobras. Os percentuais médios de
redução na área da CEG (Região Metropolitana) serão em torno de
5,1% para o segmento residencial; 6,3% para o comercial; 13% a 17,5%
para o industrial e 18,5% para GNV.
Ações solidárias
A Companhia busca participar com ações que podem gerar donativos para
reduzir os impactos da COVID-19. Dentre as ações, realizamos campanha
entre os funcionários, destinando os valores arrecadados para a compra e
distribuição de EPIs para hospitais públicos, em parceria com a Federação
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e a Secretaria Estadual
de Saúde. Os funcionários doaram, voluntariamente, uma parte do seu
salário para a iniciativa. A empresa, por sua vez, contribuiu com um valor
igual ao total arrecadado. Os hospitais beneficiados são: Hospital do
Fundão, Hospital Getúlio Vargas, Hospital Souza Aguiar, Hospital Carlos
Chagas, Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro e Instituto
Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione.
Segurança para os clientes
O atendimento presencial nas agências físicas e móveis foi suspenso.
Os clientes podem solicitar serviços por meio do nosso site www.
minhanaturgy.com.br e pelas páginas no Facebook (facebook.com/
naturgybrasil), Instagram (instagram.com/naturgybrasil) e Twitter (twitter.
com/naturgybrasil). Solicitações de emergência continuam sendo atendidas
pelo 0800-024-0197. Além disso, foi lançada campanha para aumentar a
adesão de clientes para o débito automático e a fatura online.
Serviços essenciais
As áreas operacionais da Companhia, que atuam no monitoramento de toda
a rede de gás canalizado, assim como equipes técnicas de atendimento,
continuam trabalhando 24 horas por dia, mas com cuidados redobrados de
higiene e seguindo os planos de contingência.
A estrutura de fornecimento de GNV aos postos segue normalmente,
para atender aos profissionais de serviços essenciais que ainda precisam
deslocar-se pela cidade.
Leitura facilitada
A Companhia lançou o serviço de leitura facilitada, com o objetivo de
contribuir para a redução de circulação de pessoas em condomínios e
casas; além de incentivar a procura pelos serviços online. A ideia é que o
cliente faça a leitura do seu consumo diretamente no medidor e envie as
informações por meio do portal Minha Naturgy.
Conexão Saúde
Desde o dia 16 de março, a Companhia iniciou, gradativamente, um regime
de home office para todos os colaboradores que realizam atividades passíveis
de realização à distância, iniciando pelos de maior vulnerabilidade: maiores
de 60 anos, gestantes ou portadores de doenças crônicas. Desde o dia 23
de março, 94% dos funcionários já trabalham em regime de home office, com
exceção daqueles que realizam atividades em que isso não é possível.
Viagens e reuniões presenciais foram suspensas. Funcionários que
retornam de viagens nacionais ou internacionais são avaliados pela equipe
médica da empresa e encaminhados para quarentena em suas residências
por 14 dias, permanecendo monitorados.
Também adquirimos máscaras para os colaboradores que atuam em
campo e estamos comprando testes de COVID-19 para colaboradores e
seus familiares.
Campanha de vacinação contra a gripe
Os Colaboradores da Companhia foram convidados a participarem da
campanha de vacinação contra a gripe que aconteceu em esquema de
drive-through em nossa sede operativa.
Apoio psicológico
A Companhia lançou um canal gratuito (0800) de apoio à saúde emocional
que funciona 24 horas, todos os dias da semana. O atendimento é feito
por uma equipe de psicólogos e assistentes sociais. Além de atender
colaboradores, estagiários e jovens aprendizes, o número telefônico também
está disponível para dependentes (filhos e cônjuges) e pais. As ligações são
sigilosas. A empresa parceira para os atendimentos é a Social Consultoria,
uma das maiores do país, com 23 anos de atuação no mercado.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais,
exceto quando indicado de outra forma)
2020
2019
Receita líquida (Nota 23)
3.184.991 4.631.112
Custo do serviço (Nota 24)
(2.139.144) (3.562.566)
Lucro bruto
1.045.847 1.068.546
Despesas de vendas, administrativas e gerais
(Nota 26)
(411.623) (435.807)
Outras receitas e despesas, líquidas (Nota 27)
(22.436)
(34.815)
Lucro operacional
611.788
597.924
Receitas financeiras
15.917
66.072
Despesas financeiras
(106.408) (117.446)
Resultado financeiro, líquido (Nota 28)
(90.491)
(51.374)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição
social
521.297
546.550
Imposto de renda e contribuição social - correntes
(Notas 9 e 18)
(191.417) (190.154)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos
(Notas 9 e 18)
22.195
16.522
Lucro líquido do exercício
352.075
372.918
Quantidade de ações em circulação (em milhares
de ações)
259.638
259.638
Lucro líquido básico e diluído por mil ações do
capital social no
final do exercício - R$
1,35602
1,43630
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais,
exceto quando indicado de outra forma)
2020
2019
Lucro líquido do exercício
352.075 372.918
Outros componentes do resultado abrangente
Ganho/perda atuarial de fundo de pensão
23.441 (49.479)
Outros componentes do resultado abrangente do
exercício
23.441 (49.479)
Total do resultado abrangente do exercício
375.516 323.439
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais,
exceto quando indicado de outra forma)
2020
2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do imposto de renda e da
contribuição social
521.297 546.550
Ajustes
Amortizações do intangível e diferido
134.296 128.097
Depreciação ativo direito de uso
4.694
4.395
Juros, IOF, variações monetárias e cambiais sobre
empréstimos
49.037
61.339
Juros sobre arrendamento
935
1.218
Custos amortizados no período
2.539
(3.680)
Atualização monetária sobre depósito judicial
2.464
4.038
Provisão atuarial do benefício pós-emprego
(3.969)
9.347
Adições contingências
(7.947) (28.541)
Atualização monetária contingências
12.718
7.229
Provisão para perdas de crédito esperadas
56.780
69.144
Baixa líquida de ativo intangível sem venda
14
13
Resultado na baixa de imobilizado arrendado
(565)
772.293 799.149
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes
23.042 (114.773)
Tributos a recuperar e diferidos
209.508 164.039
Estoques
124
(1.354)
Cessão de crédito
8.457
672
Demais contas a receber
(1.073) (2.662)
Depósitos judiciais
(5.118) (5.851)
Fornecedores
(99.620)
6.119
Obrigações trabalhistas
(190)
(227)
Tributos a recolher
(166.156) (133.403)
Partes relacionadas
(28.581) 21.581
Demais contas e despesas a pagar
(9.939)
1.065
Caixa proveniente das operações
702.747 734.355
Juros pagos
(52.395) (92.678)
Juros pagos arrendamento
(935) (1.218)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(165.692) (184.787)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 483.725 455.672
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições do intangível
(137.725) (155.160)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (137.725) (155.160)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Amortização de empréstimo
- (110.000)
Ingressos de empréstimos
212.199 206.000
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos
(232.311) (546.645)
Amortização principal arrendamento
(3.208) (4.204)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (23.320) (454.849)
Aumento (diminuição) líquido(a) de caixa e equivalente
de caixa
322.680 (154.337)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
(11.489) 142.848
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
311.191 (11.489)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais,
exceto quando indicado de outra forma)
2020
2019
Vendas de gás e de serviços
Receitas
Vendas de gás, serviços e contratos de
construção
4.000.304 5.734.630
Outras receitas operacionais
12.641
14.341
Constituição de provisão para perdas de crédito
esperadas
(107.867)
(95.595)
Não operacionais
229
311
3.905.307 5.653.687
Insumos adquiridos de terceiros
Custos do gás vendido e dos serviços prestados (2.014.066) (3.472.299)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
operacionais e respectivos impostos indiretos
(760.365) (993.832)
(2.774.431) (4.466.131)
Valor adicionado bruto
1.130.876 1.187.556
Retenções
Amortizações do intangível e diferido
(138.990) (132.492)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade
991.886 1.055.064
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
15.917
66.072
Valor adicionado total a distribuir
1.007.803 1.121.136
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
61.743
63.968
Benefícios
16.131
17.937
FGTS
4.330
4.915
82.204
86.820
Impostos, taxas e contribuições
Federais
311.965
310.169
Estaduais
147.591
223.962
Municipais
5.870
5.565
465.426
539.696
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
106.408
117.447
Aluguéis
1.690
4.255
108.098
121.702
Remuneração de capitais próprios
Juros s/capital próprio
47.005
89.807
Dividendos propostos
47.438
280.459
Lucros retidos
257.632
2.652
352.075
372.918
Valor adicionado distribuído
1.007.803 1.121.136
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Café Virtual
Buscando compartilhar conhecimento sobre o momento da Companhia e as
estratégias adotadas por ela, a Companhia promoveu um Café Virtual com
a Direção com a participação da área de Saúde, no qual os colaboradores
puderam tirar dúvidas sobre a COVID-19.
Acompanhamento online
Adicionalmente a Companhia vem fazendo um acompanhamento semanal
da saúde física e mental dos colaboradores por meio de dois questionários
online que são enviados sempre às segundas-feiras.
Live semanal com profissionais especializados
A Companhia vem realizando, semanalmente, transmissões ao vivo pelo
YouTube com profissionais especializados em psiquiatria. Já foram abordados
os temas “Preservando a saúde mental” e “Home Office seguro e saudável”,
com dicas de questões ergonômicas e adoção de hábitos saudáveis.
2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas
demonstrações financeiras estão definidas a seguir. Essas políticas
foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo
disposição em contrário.
2.1. Base de preparação
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
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Essas demonstrações evidenciam todas as informações relevantes
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão
consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo
histórico como base de valor que, no caso de outros ativos e passivos
financeiros, é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte
da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas
e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão
divulgadas na Nota Explicativa nº 3.
2.2. Apresentação de informação por segmento
As informações por segmentos operacionais são apresentadas de
modo consistente com o relatório interno fornecido para o principal
tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões
operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação
de desempenho dos segmentos operacionais, é a Diretoria-Executiva.
Ver detalhes na Nota Explicativa nº 22.
2.3. Moeda funcional
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando
a moeda do principal ambiente econômico no qual a Empresa atua (“a
moeda funcional”). As demonstrações financeiras da Companhia estão
apresentadas em R$, que é a moeda funcional e, também, a moeda de
apresentação da Companhia.
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda
funcional utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações
ou da avaliação, na qual os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas
cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas
taxas de câmbio do final do ano, referentes a ativos e passivos monetários
em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado.
2.4. Caixa e equivalente de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em contas correntes bancárias
e depósitos a curto prazo com alta liquidez e vencimento de três meses ou
menos, a contar da data de contratação e sujeitos a risco insignificante de
mudança de valor. Esses saldos são mantidos com a finalidade de atender
compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros
fins. Os saldos bancários a descoberto representam contas correntes
garantidas, as quais são apresentadas como parte de empréstimos e
financiamentos de forma consistente com sua natureza de atividade de
financiamento e não como parte de caixa e equivalentes de caixa uma vez
que não há outras contas correntes mantidas junto à respectiva instituição
financeira, as quais pudessem compensar o saldo devedor. Para efeitos
da demonstração consolidada dos fluxos de caixa, os saldos bancários
a descoberto são incluídos como componente de caixa e equivalentes
de caixa, uma vez que essas contas garantidas são liquidadas em curto
espaço de tempo e compõem parte integral da gestão de caixa da Entidade.
2.5. Instrumentos financeiros
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo
financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento
patrimonial de outra entidade.
2.5.1.Ativos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como
subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio
de outros resultados abrangentes e 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 do Grupo para a gestão desses ativos financeiros. Com exceção
das contas a receber de clientes que não contenham um componente de
financiamento significativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado o
expediente prático, a Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao
seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro
não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As contas a receber de
clientes que não contenham um componente de financiamento significativo ou
para as quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático, são mensuradas
pelo preço de transação determinando de acordo com o CPC 47.
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. Essa avaliação
é executada em nível de instrumento. Ativos financeiros com fluxos de
caixa que não sejam exclusivamente pagamentos de principal e de juros
são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado,
independentemente do modelo de negócio adotado.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são
classificados em quatro categorias:
• 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 se seu desreconhecimento (instrumentos patrimoniais); e
• Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado (instrumentos de dívida)
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.
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
(instrumentos de dívida)
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 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.
Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes (instrumentos patrimoniais)
No reconhecimento inicial, a Companhia pode optar, em caráter irrevogável,
pela classificação de seus instrumentos patrimoniais designados ao valor justo
por meio de outros resultados abrangentes quando atenderem à definição
de patrimônio líquido nos termos do CPC 39 - Instrumentos Financeiros:
Apresentação e não forem mantidos para negociação. A classificação é
determinada considerando-se cada instrumento especificamente.
Ganhos e perdas sobre esses ativos financeiros nunca são reclassificados
para resultado. Os dividendos são reconhecidos como outras receitas na
demonstração do resultado quando constituído o direito ao pagamento,
exceto quando a Companhia se beneficia desses proventos a título de
recuperação de parte do custo do ativo financeiro, caso em que esses
ganhos são registrados em outros resultados abrangentes.
Instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes não estão sujeitos ao teste de redução ao valor recuperável.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no
balanço patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo
reconhecidas na demonstração do resultado.
Essa categoria contempla instrumentos derivativos e investimentos
patrimoniais listados, os quais a Companhia não tenha classificado de forma
irrevogável pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes.
Dividendos sobre investimentos patrimoniais listados são reconhecidos
como outras receitas na demonstração do resultado quando houver sido
constituído o direito ao pagamento.
Desreconhecimento
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo
financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é
desreconhecido quando:
• Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram; ou
• A Companhia transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do
ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de
caixa recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos termos de
um contrato de repasse e (a) a Companhia transferiu substancialmente
todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a Companhia nem transferiu
nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, mas
transferiu o controle do ativo.
Quando a Companhia transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de
um ativo ou celebra um acordo de repasse, ela avalia se, e em que medida,
reteve os riscos e benefícios da propriedade. Quando não transferiu
nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, nem
transferiu o controle do ativo, a Companhia continua a reconhecer o ativo
transferido na medida de seu envolvimento continuado.
Nesse caso, a Companhia também reconhece um passivo associado. O
ativo transferido e o passivo associado são mensurados em uma base que
reflita os direitos e as obrigações retidos pela Companhia.
O envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido é
mensurado pelo menor valor entre: (i) o valor do ativo; e (ii) o valor máximo
da contraprestação recebida que a entidade pode ser obrigada a restituir
(valor da garantia).
2.5.2.Passivos financeiros
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.
Os passivos financeiros são desreconhecidos quando a obrigação
especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são
classificados em duas categorias:
• Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado; e
• Passivos financeiros ao custo amortizado.
A mensuração de passivos financeiros depende de sua classificação,
conforme descrito abaixo:

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.
Para os passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, os ganhos
ou perdas 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.
Passivos financeiros ao custo amortizado (empréstimos e financiamentos)
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.
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 reportado
no balanço patrimonial quando há um direito legal 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.
2.6. Contas a receber de clientes e provisão para perdas de crédito esperadas
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber
pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal
das atividades da Companhia, normalmente, as contas a receber são
reconhecidas pelos valores nominais das faturas emitidas. Se o prazo
de recebimento for equivalente a um ano ou menos, as contas a receber
são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, são apresentadas
no não circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado
com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para
perdas de crédito esperadas.
A Companhia utiliza uma matriz de provisão para calcular a perda de
crédito esperada para contas a receber. As taxas de provisão aplicadas são
baseadas em dias de atraso para agrupamentos de vários segmentos de
clientes que apresentam padrões semelhantes.
A matriz de provisão baseia-se incialmente nas taxas de perda histórica
observadas pela Companhia. A Companhia revisa de forma prospectiva
para ajustá-la de acordo com a experiência histórica de perda de crédito.
Em todas as datas de relatórios, as taxas de perda histórica observadas são
atualizadas e as mudanças nas estimativas prospectivas são analisadas.
2.7. Estoques
Referem-se, principalmente, a bens para instalação e itens de
almoxarifado e estão apresentados pelo menor valor entre o custo de
aquisição e o valor líquido realizável.
2.8. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período
compreendem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a
renda e as contribuições sociais são reconhecidos na demonstração do
resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente.
O encargo de imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos é
calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente
promulgadas, na data do balanço.
A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela
Companhia nas apurações de impostos de renda com relação às situações
em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações e
estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados
de pagamento às autoridades fiscais.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos
usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e
seus valores contábeis nas demonstrações financeiras.
Entretanto, o imposto de renda e a contribuição social diferidos não
são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou
passivo em uma operação que não seja uma combinação de negócios,
a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o
lucro tributável (prejuízo fiscal).
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são
reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que o
lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças
temporárias possam ser usadas.
Os impostos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no
balanço quando há um direito legal e a intenção de compensá-los quando
da apuração dos tributos correntes e quando os impostos de renda diferidos
ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela
mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária.
2.9. Depósitos judiciais
Existem situações em que a Companhia questiona a legitimidade de determinados
passivos ou ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por
ordem judicial ou por estratégia da própria Administração, os valores em questão
podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação
do passivo. Esses depósitos são atualizados monetariamente.
2.10. Ativos intangíveis
i) Contrato de concessão
Como resultado da adoção da interpretação do ICPC 01, a
Companhia classifica como intangível (i) os valores pagos ao Poder
Concedente como contraprestação da concessão; e (ii) os custos
dos ativos construídos ou adquiridos para fins de prestação de
serviços de concessão (infraestrutura), líquidos de amortização. O
valor da concessão é amortizado pelo prazo residual da concessão
e a amortização dos custos da infraestrutura é calculada com base
na vida útil estimada para os ativos compreendidos e integrantes da
base de cálculo da tarifa de prestação de serviços.
O serviço de construção da infraestrutura necessária para a distribuição
de gás a ser realizado, conforme a referida norma, é considerado um
serviço prestado ao Poder Concedente e a correspondente receita é
reconhecida ao resultado por valor igual ao custo. A Companhia não
reconhece margem na construção de infraestrutura, pois essa margem
está, em sua grande maioria, vinculada aos serviços contratados de
terceiros por valores que refletem o valor justo.
Ao fim da concessão, os ativos vinculados à prestação de serviço de
distribuição de gás serão revertidos ao Poder Concedente, tendo a
Companhia o direito à indenização a ser determinada com base no
levantamento dos valores contábeis a serem apurados nessa época.
Em consonância com as disposições do OCPC 05, a Administração
entende que a provisão contratual da indenização não representa um
direito incondicional de receber caixa ou outros ativos financeiros do
Poder Concedente, motivo pelo qual não aplicou o modelo bifurcado
para contabilização dos efeitos do contrato de concessão. Esse
entendimento baseia-se no fato de que o valor residual do ativo
intangível, que representa a indenização, será objeto de negociação
quando da prorrogação do contrato de concessão.
A amortização do ativo intangível reflete o padrão em que se espera
que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos
pela Companhia, os quais correspondem à vida útil dos ativos
componentes de infraestrutura. Adicionalmente, a Companhia revisa
anualmente a vida útil de seus ativos.
ii) Programas de computador (softwares)
As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos
custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam
prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante
sua vida útil estimada.
Os custos de software reconhecidos como ativos são amortizados
usando-se o método linear ao longo de suas vidas úteis, pelas taxas
demonstradas na Nota Explicativa nº 13.
iii) Servidão de passagem
As servidões de passagem são registradas como ativo intangível e
amortizadas pela expectativa de vida útil, limitado ao prazo de concessão
(Nota Explicativa nº 13).
2.11. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Administração revisa anualmente o valor recuperável dos ativos com o
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas,
operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda
de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo
o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída
provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao
valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada
unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor
em uso e o valor líquido de venda.
A Companhia baseia sua avaliação de redução ao valor recuperável
com base nas previsões e orçamentos financeiros mais recentes, os
quais são elaborados separadamente pela Administração para cada
unidade geradora de caixa às quais os ativos estejam alocados. As
projeções baseadas nessas previsões e orçamentos geralmente
abrangem o período de cinco anos. Uma taxa média de crescimento
de longo prazo é calculada e aplicada aos fluxos de caixa futuros após
o quinto ano. A perda por desvalorização do ativo é reconhecida no
resultado de forma consistente com a função do ativo sujeito à perda.
Para ativos que não sejam ágio, é efetuada uma avaliação em cada
data de reporte para determinar se existe um indicativo de que as
perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas anteriormente
já não existem ou diminuíram. Se tal indicativo existir, a Companhia
estima o valor recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa.

Uma perda por redução ao valor recuperável de um ativo previamente
reconhecida é revertida apenas se tiver havido mudança nas estimativas
utilizadas para determinar o valor recuperável do ativo desde a última
perda por desvalorização que foi reconhecida. A reversão é limitada
para que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria
sido determinado (líquido de depreciação, amortização ou exaustão),
caso nenhuma perda por desvalorização tivesse sido reconhecida para
o ativo em anos anteriores. Essa reversão é reconhecida no resultado.
Como resultado dessa avaliação não foi identificada a necessidade de
reconhecimento de perda em 31 de dezembro de 2020.
2.12. Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens
ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento
for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos
negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são
apresentadas como passivo não circulante.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso
do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente
reconhecidas ao valor da fatura correspondente.
2.13. Provisão para contingências
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) são
reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou
não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já
incorridos; é provável que uma saída de recursos seja necessária para
liquidar a obrigação e o valor puder ser estimado com segurança. As
provisões não incluem as perdas operacionais futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de
liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de
obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a
probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual
incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que
devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa
antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado
do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação.
O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é
reconhecido como despesa financeira.
2.14. Custos de empréstimos
Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável,
que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são
capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão
resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos
possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos
são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.
2.15. Benefícios a funcionários
a) Obrigações de aposentadoria
O passivo relacionado aos planos de benefício definido é o valor presente
da obrigação de benefício definida na data do balanço menos o valor
justo dos ativos do plano, ajustados pelo custo de serviços passados não
reconhecidos. A obrigação de benefício definido é calculada anualmente
por atuários independentes usando-se o método de unidade de crédito
projetada. O valor presente da obrigação de benefício definido é
determinado mediante o desconto das saídas futuras estimadas de caixa,
usando taxas de juros condizentes com os rendimentos de mercado, as
quais são denominadas na moeda em que os benefícios serão pagos
e que tenham prazos de vencimento próximos daqueles da respectiva
obrigação do plano de pensão.
O custo do serviço passado é o aumento no valor presente da obrigação
de benefício quando da introdução ou mudança no plano de benefício
pós-emprego, resultante de serviços prestados pelos empregados
participantes em períodos passados. Ganhos e perdas atuariais
compreendem (i) os ajustes de experiência, ou seja, os efeitos de
diferenças entre as premissas atuariais adotadas e as efetivamente
ocorridas; (ii) os efeitos de alterações de premissas atuariais.
A Companhia adotou o método de reconhecimento imediato dos ganhos
e perdas atuariais que está de acordo com as disposições contidas no
pronunciamento técnico CPC 33 (R1), aprovado pela Deliberação CVM
nº 600/09, que trata de benefícios a empregados. Os ganhos e as perdas
atuariais são reconhecidos no resultado abrangente, ficando a variação
dentro do patrimônio, nunca transitando pelo resultado (outros resultados
abrangentes não reclassificáveis). Este método suaviza as flutuações no
resultado, tendo o efeito diluído no patrimônio e, em adição, mantém o
passivo por um valor adequado.
Em atendimento à Deliberação CVM nº 600, de 7 de outubro de 2009,
a Companhia, com base em estudo atuarial, apurou os passivos
oriundos dos benefícios futuros a que os funcionários têm direito
(Nota Explicativa nº 20).
Em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 33 (R1) aprovado
pela Deliberação CVM nº 695/12, a Companhia adotou a reposição dos
juros do passivo e do retorno esperado dos ativos por uma única taxa de
juros líquida, que não gerou aumento significativo do custo do plano no
resultado do exercício.
b) Outras obrigações pós-aposentadoria
A Companhia oferece a seus funcionários benefícios de plano de
assistência médica pós-aposentadoria. O direito a esses benefícios é
concedido a um grupo fechado de aposentados e seus dependentes
legais que, em 17 de junho de 1998, faziam parte do plano de assistência
médica da Companhia. Os custos esperados desses benefícios são
acumulados pelo período do vínculo empregatício, usando-se uma
metodologia contábil semelhante à dos planos de pensão de benefício
definido. Essas obrigações são avaliadas anualmente por atuários
independentes e qualificados.
c) Participação nos lucros
O reconhecimento dessa participação é usualmente efetuado quando
do encerramento do exercício, momento em que o valor pode ser
mensurado de maneira confiável pela Companhia.
2.16. Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido.
2.17. Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas
da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações
financeiras ao final do exercício, calculada com base no Estatuto Social
da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente
é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em
Assembleia Geral.
2.18. Reconhecimento de receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a
receber pela venda de gás e serviços no curso normal das atividades da
Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções,
dos abatimentos e dos descontos.
A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser
mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos
futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem
sido atendidos para cada uma de suas atividades, conforme descrição a
seguir. A Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos,
levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as
especificações de cada venda.
a) Venda de gás
A receita pela venda de gás é reconhecida por medição equivalente ao
volume de gás transferido para o cliente e através de estimativas para
mensurar o gás entregue, mas ainda não considerado pelas medições
anteriores ao fechamento do exercício.
b) Venda de mercadorias
A Companhia vende determinados equipamentos destinados aos
usuários residenciais de gás canalizados, como acessórios e classifica
como “Outras receitas e despesas, líquidas” na demonstração do
resultado. Essas vendas são reconhecidas sempre que a Companhia
efetua a entrega dos produtos para o cliente e não há nenhuma
obrigação não satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos
pelo cliente. A entrega não ocorre até que: (i) os produtos tenham
sido enviados para o (retirados no) local especificado; (ii) os riscos
de obsolescência e perda tenham sido transferidos para o cliente;
(iii) o cliente tenha aceitado os produtos de acordo com o contrato
de venda; e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas,
ou a Companhia tenha evidências objetivas de que todos os critérios
para aceitação foram atendidos. As vendas de equipamentos são,
geralmente, realizadas em dinheiro ou por meio de cartão de crédito.
c) Serviços de construção
O serviço de construção da infraestrutura necessária para a distribuição
de gás a ser realizado é considerado um serviço prestado ao Poder
Concedente e a correspondente receita é reconhecida ao resultado
por valor igual ao custo, pelo fato de a Companhia subcontratar essa
construção e por não haver margem de lucro nesse serviço. Para
mensuração e reconhecimento da receita e custo dos serviços de
construção da infraestrutura de distribuição de gás, a Companhia
considera o estágio de execução do serviço prestado.
d) Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, pelo
regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros.
2.19. Demonstração do valor adicionado
A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros
contábeis que servem de base de preparação das demonstrações
financeiras e seguindo as disposições contidas no CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado. A primeira parte da DVA apresenta
a riqueza criada pela Companhia, representada pelas receitas, pelos
insumos adquiridos de terceiros e pelo valor adicionado recebido de
terceiros. A segunda parte da DVA apresenta a distribuição da riqueza
entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais
de terceiros e remuneração de capitais próprios.
2.20. Resultado básico por ação
O cálculo do resultado básico por ação é feito através da divisão do resultado
líquido do ano pela quantidade média ponderada de ações disponíveis
durante o período. O resultado por ação diluído é calculado por meio da
referida média das ações, ajustada pelos instrumentos potencialmente
conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos exercícios apresentados.
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2.21. Normas emitidas, mas ainda não vigentes
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não em vigor
até a data de emissão dessas demonstrações financeiras foram analisadas
e concluídas que não surtirão impactos na contabilidade da Companhia.
A norma analisada pela Companhia foram:
• CPC 11 - Contratos de seguro
• IAS 1 - Classificação de passivo como circulante e não circulante
2.22. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações
A seguir indicamos a alteração da norma que foi adotada pela primeira vez
para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2020.
Alterações no CPC 15 (R1): Definição de negócios
As alterações do CPC 15 (R1) esclarecem que, para ser considerado um
negócio, um conjunto integrado de atividades e ativos deve incluir, no mínimo,
um input - entrada de recursos e um processo substantivo que, juntos,
contribuam significativamente para a capacidade de gerar output - saída de
recursos. Além disso, esclareceu que um negócio pode existir sem incluir
todos os inputs - entradas de recursos e processos necessários para criar
outputs - saída de recursos. Essas alterações não tiveram impacto sobre as
demonstrações financeiras da Companhia, mas podem impactar períodos
futuros caso a Companhia ingresse em quaisquer combinações de negócios.
Alterações no CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de
Juros de Referência
As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e CPC 48 fornecem isenções
que se aplicam a todas as relações de proteção diretamente afetadas
pela reforma de referência da taxa de juros. Uma relação de proteção é
diretamente afetada se a reforma suscitar incertezas sobre o período ou o
valor dos fluxos de caixa baseados na taxa de juros de referência do item
objeto de hedge ou do instrumento de hedge. Essas alterações não têm
impacto nas demonstrações financeiras da Companhia, uma vez que esta
não possui relações de hedge de taxas de juros.
Alterações no CPC 26 (R1) e CPC 23: Definição de material
As alterações fornecem uma nova definição de material que afirma, “a
informação é material se sua omissão, distorção ou obscuridade pode
influenciar, de modo razoável, decisões que os usuários primários das
demonstrações contábeis de propósito geral tomam como base nessas
demonstrações contábeis, que fornecem informações financeiras
sobre relatório específico da entidade”. As alterações esclarecem que
a materialidade dependerá da natureza ou magnitude de informação,
individualmente ou em combinação com outras informações, no
contexto das demonstrações financeiras. Uma informação distorcida
é material se poderia ser razoavelmente esperado que influencie as
decisões tomadas pelos usuários primários. Essas alterações não
tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras e nem se espera
que haja algum impacto futuro para a Companhia.
Revisão no CPC 00 (R2): Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro
A pronunciamento revisado alguns novos conceitos, fornece definições
atualizadas e critérios de reconhecimento para ativos e passivos e esclarece
alguns conceitos importantes. Essas alterações não tiveram impacto nas
demonstrações financeiras da Companhia.
Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à COVID-19
Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento
As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação
das orientações do CPC 06 (R2) sobre a modificação do contrato
de arrendamento, ao contabilizar os benefícios relacionados como
consequência direta da pandemia COVID-19.
Como um expediente prático, um arrendatário pode optar por não avaliar
se um benefício relacionado à COVID-19 concedido pelo arrendador
é uma modificação do contrato de arrendamento. O arrendatário que
fizer essa opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento
do arrendamento resultante do benefício concedido no contrato
de arrendamento relacionada à COVID-19 da mesma forma que
contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a mudança não
fosse uma modificação do contrato de arrendamento. Essa alteração
não teve impacto nas demonstrações financeiras da Companhia.
3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e se
baseiam na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas
de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao
futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo
exercício social, estão contempladas a seguir:
a) Reconhecimento da receita de venda de gás não faturada
Para a mensuração da receita pela venda de gás não faturada são
efetuadas estimativas, com base no consumo histórico e em projeções
de consumo, para mensurar o gás entregue, mas ainda não considerado
pelas medições anteriores ao fechamento do período. Conforme
apresentado na Nota Explicativa nº 7, a receita estimada nessas
condições em 31 de dezembro de 2020 foi de R$130.888 (R$202.933
em 31 de dezembro de 2019).
b) Provisão para perdas de crédito esperadas
A provisão para perdas de crédito esperadas é constituída com base
no julgamento da Companhia sobre sua capacidade de cobrar todos os
valores devidos considerando os prazos originais das contas a receber.
c) Provisão para contingência
A Companhia é parte envolvida em processos tributários, trabalhistas
e cíveis que se encontram em instâncias diversas. As provisões
para contingências, constituídas para fazer face a potenciais perdas
decorrentes dos processos em curso, são estabelecidas e atualizadas
com base na avaliação da Administração, fundamentada na opinião
de seus assessores legais e requerem elevado grau de julgamento
sobre as matérias envolvidas.
d) Benefícios de planos de pensão
O valor atual de obrigações de planos de pensão depende de uma
série de fatores que são determinados com base em cálculos atuariais,
que utilizam uma série de premissas. Entre as premissas usadas na
determinação do custo (receita) líquido para os planos de pensão, está
a taxa de desconto. Quaisquer mudanças nessas premissas afetarão
o valor contábil das obrigações dos planos de pensão. A Companhia
determina a taxa de desconto apropriada ao final de cada exercício. Essa
é a taxa de juros que deveria ser usada para determinar o valor presente
de futuras saídas de caixa estimadas, que devem ser necessárias para
liquidar as obrigações de planos de pensão. Ao determinar a taxa de
desconto apropriada, a Companhia considera as taxas de juros de títulos
privados de alta qualidade, sendo esses mantidos na moeda em que os
benefícios serão pagos e que têm prazos de vencimento próximos dos
prazos das respectivas obrigações de planos de pensão.
Outras premissas importantes para as obrigações de planos de pensão
se baseiam, em parte, em condições atuais do mercado. Informações
adicionais estão divulgadas na Nota Explicativa nº 20.
4. Gestão de risco financeiro
4.1. Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõem aos seguintes principais riscos
financeiros: risco de mercado (incluindo risco de taxa de juros de valor
justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço), risco de
crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia se
concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar
potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia.
A Companhia não está exposta ao risco de volatilidade no preço do
gás distribuído, uma vez que as tarifas aplicadas são autorizadas pelo
Poder Concedente e levam em consideração o aumento dos custos
do gás distribuído. Além disso, embora o custo do gás adquirido
para distribuição esteja atrelado ao dólar estadunidense, oscilações
averiguadas na margem de contribuição estipulada são revisadas e
aplicadas a cada revisão tarifária efetuada.
a) Risco de mercado
i) Risco cambial
O risco cambial, quando aplicável, decorre de operações de
empréstimos indexadas à moeda estrangeira, notadamente operações
em relação ao dólar dos Estados Unidos e contratação de serviços em
moeda estrangeira (Euro). Em 31 de dezembro de 2020 não há ativos
ou passivos financeiros relevantes sujeitos à variação cambial.
ii) Risco com taxa de juros
A Companhia tem os juros de seus empréstimos indexados ao CDI. O
risco associado é oriundo da possibilidade de ocorrer perdas resultantes
de flutuações nas taxas de juros que podem aumentar as despesas
financeiras relativas aos empréstimos e financiamentos contratados.
A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado
com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contração de
operações para proteger-se contra o risco de volatilidade dessas taxas.
b) Risco de crédito
As regras relativas às vendas da Companhia consideram o nível de risco
de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios.
A concentração de risco de crédito com respeito às contas a receber
é minimizada devido à grande base de clientes. Adicionalmente, em
caso de inadimplência no pagamento de faturas, a distribuição do gás é
paralisada nos prazos descritos na Nota explicativa nº 7. Uma provisão
para perdas de crédito esperadas é estabelecida em relação àqueles que
a Administração acredita que não serão recebidos integralmente.
A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos
ou impaired pode ser avaliada mediante referência às classificações
externas de crédito (se houver) ou às informações históricas sobre os
índices de inadimplência de contrapartes. A Companhia concentra 100%
do volume de caixa e equivalente de caixa em bancos de primeira linha.
c) Risco de liquidez
É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para
honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento
de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos.
O passivo circulante está superior ao ativo circulante no montante de R$
209.156 em 31 de dezembro de 2020 (R$ 340.488 em 31 de dezembro de
2019). Deste montante, R$ 88.066 estão representados por dividendos e
JCP a pagar aos acionistas da Companhia. A Companhia vem gerando
lucro em suas operações e o caixa gerado pelas operações tem sido
positivo. Não observamos riscos ao refinanciamento, uma vez que a
CEG goza de boa avaliação creditícia e possui histórico positivo em suas
discussões de refinanciamento junto às instituições financeiras.
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros da Companhia, por faixas
de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço
patrimonial até a data contratual do vencimento.

Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados
contratados.
Entre
Entre
dois e
Menos de
um e
cinco
um ano dois anos
anos
Em 31 de dezembro de 2020
Empréstimos e financiamentos
421.879
581.415
229.812
Fornecedores
287.202
Em 31 de dezembro de 2019
Empréstimos e financiamentos
105.658
789.019
258.361
Fornecedores
391.576
Observações:
(i) Como os valores incluídos na tabela são os fluxos de caixa não
descontados contratuais, esses valores não serão conciliados
com os valores divulgados no balanço patrimonial para
empréstimos e financiamentos.
(ii) As faixas de vencimento apresentadas não são determinadas pela
norma e, sim, baseadas em uma opção da Administração.
(iii) A análise dos vencimentos aplica-se somente aos instrumentos
financeiros e, portanto, não estão incluídas as obrigações
decorrentes de legislação.
Do montante de longo prazo demonstrado anteriormente, a Companhia
não pretende realizar antecipações.
d) Análise de sensibilidade à variação das taxas do CDI
A Companhia mantém grande parte de sua dívida e das suas
disponibilidades indexadas às variações do CDI (somente financiamento).
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentava uma dívida líquida
de R$863.949, representada pelo valor dos empréstimos e financiamentos,
líquidos de caixa e aplicações financeiras.
A expectativa de mercado, conforme dados divulgados pelo Banco Central
do Brasil (Relatório Focus), com data-base de 31 de dezembro de 2020,
indicava uma taxa SELIC em 1,90%.
Adicionalmente, a Administração efetuou testes de sensibilidade
para cenários adversos, deterioração das taxas em 25% ou 50%
superiores ao cenário provável (julgado pela Administração), conforme
demonstrado na tabela abaixo:
Cenário I
Cenário II
Cenário Deterioração Deterioração
Operação
provável
25%
50%
Taxa média mensal do CDI
em 31/12/2020 - %
1,90
1,90
1,90
Dívida líquida - bancos
863.949
863.949
863.949
Taxa anual estimada do CDI
em 31/12/2020 - %
2,00
2,50
3,00
Despesa financeira
864
5.184
9.503
(294)
(1.763)
(3.231)
IR e CS
Despesa financeira depois
dos impostos
570
3.421
6.272
4.2. Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de
salvaguardar a capacidade de continuidade para oferecer retorno aos
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem
financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital
total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos
(incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado
no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equivalentes
de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido,
conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2020 e 2019
podem ser assim sumariados:
2020
2019
Total dos empréstimos e financiamentos
(Nota 16)
1.175.140
999.618
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) (311.191)
(24.369)
Dívida líquida
863.949
975.249
Total do patrimônio líquido
1.194.109
913.036
Total do capital próprio e de terceiros
2.058.058 1.888.285
Índice de alavancagem financeira - %
42%
52%
A Companhia não tem encontrado dificuldades para refinanciar seus
empréstimos e financiamentos, bem como para a captação de novos
recursos junto às instituições bancárias.
4.3. Instrumentos financeiros
a) Identificação e valorização dos instrumentos financeiros
A Companhia opera com alguns instrumentos financeiros, com destaque
para disponibilidades, incluindo aplicações financeiras, contas a receber
de clientes, fornecedores e empréstimos e financiamentos. Quando
aplicável, a Companhia opera com instrumentos financeiros derivativos,
especialmente operações de swap.
Em 31 de dezembro de 2020, não existia nenhum instrumento
financeiro derivativo contratado.
Considerando a natureza dos instrumentos, o valor justo é basicamente
determinado pela aplicação do método do fluxo de caixa descontado.
Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez
imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três
meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos,
que são sistematicamente renegociados, os valores a custo amortizado
aproximam-se dos valores justos.
b) Política de gestão de riscos financeiros
A Companhia segue uma política de gerenciamento de risco, que orienta
em relação a transações e requer a diversificação de transações e
contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza e a posição geral
dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de
avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também
são revistos, periodicamente, os limites de crédito e a qualidade do hedge
das contrapartes. Além disso, os riscos de mercado são protegidos
quando é considerado necessário suportar a estratégia corporativa ou
quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira.
O Conselho de Administração supervisiona e aprova as informações
relacionadas com o gerenciamento de risco, incluindo políticas significativas,
procedimentos e práticas aplicadas no gerenciamento de risco.
5. Instrumentos financeiros por categoria
A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas
circunstâncias e para as quais haja dados suficientes disponíveis para
mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados observáveis relevantes
e minimizando o uso de dados não observáveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou
divulgado nas demonstrações financeiras são categorizados dentro da
hierarquia de valor justo descrita a seguir, com base na informação de nível
mais baixo que seja significativa à mensuração do valor justo como um todo:
• Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para
ativos ou passivos idênticos a que a entidade possa ter acesso na
data de mensuração.
• Nível 2 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível
mais baixo e significativa para mensuração do valor justo seja direta ou
indiretamente observável.
• Nível 3 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais
baixo e significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível.
Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao
valor justo de forma recorrente, a Companhia determina se ocorreram
transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando a categorização (com
base na informação de nível mais baixo e significativa para mensuração do
valor justo como um todo) no fim de cada período de divulgação.
Apresentamos, a seguir, os principais instrumentos financeiros
classificados por categoria:
2020
2019
Avaliados ao valor justo por meio do
resultado
Caixa e equivalentes de caixa (Nível 2)
311.191
24.369
Custo amortizado
Contas a receber de clientes
462.940 542.762
Contas a receber de partes relacionadas
717
498
Demais contas a receber
7.398
6.325
Cessão de crédito
633
9.090
782.879 583.044
2020
2019
Passivos mensurados ao custo amortizado
Empréstimos e financiamentos
1.175.140 999.618
Dividendos propostos e juros sobre o capital próprio
88.066 232.355
Contas a pagar de partes relacionadas
1.614
29.976
Fornecedores e outras obrigações, excluindo
obrigações legais
287.202 386.822
1.552.022 1.648.771
Os valores justos dos passivos financeiros, juntamente com os valores
contábeis apresentados no balanço patrimonial, são os seguintes:
31 de dezembro de 31 de dezembro de
2020
2019
Valor
Valor
Valor
Valor
Instrumentos
contábil
justo contábil
justo
Empréstimos e
financiamentos
1.175.140 1.175.140 999.618 999.618
Total de captações
213.700 213.700 206.000 206.000
Total custo de captações
(1.501)
(3.866)
Total de captações líquido 212.199
202.134

6.

Caixa e equivalentes de caixa
2020
2019
12
82.367
24.357
228.824
311.191
24.369
Para fins da demonstração do fluxo de caixa, o saldo de caixa e equivalente
de caixa é composto dos seguintes saldos em 31 de dezembro de 2020:
2020
2019
Caixa
12
Bancos
82.367
24.357
Aplicações financeiras (CDBs)
228.824
311.191
24.369
Contas bancárias a descoberta (Nota 16)
- (35.858)
Total
311.191 (11.489)
Bancos e disponíveis rendem juros a taxas flutuantes baseadas em taxas
diárias de depósitos bancários. Os depósitos bancários a curto prazo são
efetuados por períodos que variam de um dia a três meses, dependendo
das necessidades imediatas de caixa da Companhia, rendendo juros de
acordo com as respectivas taxas de depósito de curto prazo.
As aplicações classificadas como caixa e equivalentes de caixa podem ser
resgatadas a qualquer tempo, sem qualquer penalidade, sem prejuízo da
receita reconhecida ou risco de variação significativa no seu valor.
As aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósitos Bancários
remunerados à taxa média de 100,5% do CDI em 31 de dezembro de 2020
(98% do CDI em 31 de dezembro de 2019).
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia utilizou de suas linhas de
financiamento disponíveis e resultou no valor de R$35.858 de saldo à
descoberto. (Nota Explicativa nº 16).
Contas a receber de clientes
Estão compostas por créditos decorrentes de fornecimento de gás
(faturados e a faturar), prestação de serviços e vendas de equipamentos
como demonstrado a seguir:
2020
2019
Faturado
Consumidores
Do setor privado
551.883 501.758
Do setor público
12.163
13.295
564.046 515.053
Não faturado
Consumidores
Do setor privado
127.975 199.231
Do setor público
2.913
3.702
130.888 202.933
Vendas de equipamentos
9.173
9.163
704.107 727.149
Provisão para perdas de crédito esperadas
(241.167) (184.387)
462.940 542.762
Circulante
462.940 542.762
462.940 542.762
A análise de vencimentos do contas a receber está apresentada abaixo:
2020
2019
A vencer
Faturado
253.379 327.067
Não faturado
130.888 202.933
Vencidas
Até três meses
122.164 102.068
De três a seis meses
22.927
9.392
Acima de seis meses
174.749
85.689
704.107 727.149
A Companhia adotou como base, para ter seus valores de provisão
estimada de acordo com o CPC 48 refletido na perda esperada, um estudo
de sua carteira de clientes, onde a média encontrada em percentual está
sendo aplicada para o período corrente.
Abaixo, são apresentadas as informações sobre a exposição ao risco de
crédito médio nas contas a receber da Companhia, em 31 de dezembro de
2020 e 31 de dezembro de 2019, utilizando-se de uma matriz de provisão:
31/12/2020
31/12/2019
Dias de vencimento
Taxa de atraso (%) Taxa de atraso (%)
A Vencer
0,46%
0,70%
1 a 30 dias
2,85%
12,13%
31 a 60 dias
14,46%
30,86%
61 a 90 dias
62,24%
53,98%
91 a 120 dias
25,03%
67,45%
121 a 180 dias
68,76%
74,12%
181 a 360 dias
87,99%
85,77%
Mais de 360 dias
91,32%
90,20%
Em atendimento as restrições temporárias impostas pela Lei Estadual
8.769/20, descritas na Nota explicativa nº 1.2, a Companhia deixou de
suspender, após 35 dias de atraso no pagamento da fatura, os serviços
fornecidos aos clientes residenciais e comerciais. Para os clientes industriais
e postos de GNV, o fornecimento é suspenso a partir de 15 dias.
A movimentação na provisão para perdas de crédito esperadas segue
demonstrada abaixo:
2020
2019
Em 1º de janeiro
184.387 115.243
Provisão para perdas de crédito esperadas
186.600 106.086
Recuperação de provisão para impairment de
contas a receber
(129.820) (36.942)
Em 31 de dezembro
241.167 184.387
A exposição máxima ao risco de crédito na data da apresentação das
demonstrações financeiras é o valor contábil das contas a receber
demonstrada acima.
Cabe esclarecer de que na constituição de perdas, inclui-se variáveis
de probabilidade futura de inadimplência que, neste momento, estão
agravadas pelo cenário da COVID-19 onde em linha com o disposto no
Decreto Estadual N° 46966 de 11/03/2020, a Companhia interrompeu os
serviços de corte para as ligações de algumas as categorias. Embora a
previsão aponte um aumento da inadimplência pelo cenário exposto, a
expectativa é de que esta variável possua alcance limitado de impacto nas
análises de perdas esperadas.
Tributos a recuperar
2020
2019
PIS e COFINS (a)
21.857
26.706
FINSOCIAL (b)
36.057
ICMS a recuperar (c)
3.820
5.007
Contribuição social (d)
10.722
Imposto de Renda Retido na Fonte (e)
3.460
3.419
Outros
457
1.618
29.594
83.529
Circulante
27.963
45.372
Não circulante
1.631
38.157
29.594
83.529
(a) Refere-se principalmente a valores estimados de crédito de PIS e
COFINS sobre aquisição do gás da Petrobras, que é estornado no mês
subsequente ao fornecimento do gás, no momento do registro da nota
fiscal de entrada emitida pela Petrobras. O aproveitamento do crédito do
PIS e COFINS é realizado somente após o registro da nota fiscal, não
sendo utilizados os valores estimados.
(b) Refere-se, substancialmente, a créditos do processo do FINSOCIAL,
transitado em julgado em 2019. Em novembro de 2020, a
Companhia recebeu um valor total de R$ 34.999. Após apurado o
valor efetivamente recebido, a Companhia efetuou um estorno no
montante de R$ 2.069 em seu resultado financeiro reconhecido a
maior até o momento do seu recebimento definitivo.
(c) Refere-se a ICMS a recuperar decorrente de aquisições do ativo
intangível no montante de R$3.820 (R$5.007 em 31 de dezembro de
2019), sendo R$2.189 com expectativa de realização a curto prazo e
R$1.631 com expectativa a longo prazo.
(d) Refere-se a antecipações mensais de contribuição social.
(e) Refere-se à retenção na fonte, sobre pagamentos e sobre resgates de
aplicações financeiras.
Ativos fiscais diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são calculados
sobre as diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto
sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações
financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para
determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de
renda e de 9% para a contribuição social.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja
provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado
na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de
resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e
em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações.
a) Composição
2020
2019
Obrigações de fundo de pensão
105.079 113.650
Provisão para perdas de crédito esperadas
72.139 53.162
Provisão para contingências
84.791 83.169
AVP financeiro
2.434
2.922
Operações com arrendamento mercantil
375
65
Juros e variação monetária Gasius
(4.076) (4.085)
Provisão de fornecedores
7.593
8.579
Outras
267
1.021
Ativo não circulante
268.602 258.483
Caixa
Bancos
Aplicações financeiras (CDBs)

7.

8.

9.

Movimentação
A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos é demonstrada como segue:
IR e CS diferidos ativos sobre
Provisão
Operações
Juros e
Obrigações perdas de
Provisão
com arrenvariação
de fundo de
crédito
para
AVP
damento monetária
ForneOutras
pensão esperadas contingências financeiro mercantil
Gasius cedores provisões
Total
Em 31 de dezembro de 2019
113.650
53.162
83.169
2.922
65
(4.085)
8.579
1.021 258.483
Creditado (debitado) na
demonstração do resultado
3.505
18.977
1.622
(488)
310
9
(986)
(754)
22.195
Creditado (debitado) no
patrimônio líquido
(12.076)
- (12.076)
Em 31 de dezembro de 2020
105.079
72.139
84.791
2.434
375
(4.076)
7.593
267 268.602
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b) Realização
Os ativos fiscais diferidos referem-se a diferenças temporárias, sendo que eles serão aproveitados à medida que as
respectivas provisões que serviram de base para a constituição do imposto ativo sejam realizadas.
A Companhia possui projeções de realizar os créditos, conforme demonstrado a seguir:
2020
2019
2020
24.846
2021
24.846
26.917
2022
32.467
31.059
2023
34.388
35.200
2024
38.973
41.411
2025
45.850
28.988
2026
32.095
70.062
A partir de 2027
59.983
268.602
258.483
Como a base tributável do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido decorre não apenas do lucro
que pode ser gerado, mas também da existência de receitas não tributáveis, despesas não dedutíveis, incentivos
fiscais e outras variáveis, não existe uma correlação imediata entre o lucro líquido da Companhia e o resultado de
imposto de renda e contribuição social.
Portanto, a expectativa da utilização dos créditos fiscais não deve ser tomada como único indicativo de resultados
futuros da Companhia.
10. Transação com partes relacionadas
A Companhia é controlada diretamente pela Naturgy Distribución Latinoamérica S/A (54,16% do capital votante), que,
por sua vez é controlada pela Naturgy Energy Group S/A (99,99% do capital votante).
Esta última é controlada pela Criteria Caixa SAU (24% do capital votante), pela Rioja Bidco Shareholdings,
S.L.U. (20% do capital votante) e pela GIP III Canary 1 SARL (20% do capital votante). As demais ações estão
distribuídas em mercado.
Os saldos em 31 de dezembro de 2020 são demonstrados como segue:
Ativo
Passivo
circulante
circulante
Receitas Despesas
A receber/pagar
Controladora indireta:
Naturgy Energy Group S.A.(a)
82
18
1.435
Controle Comum:
Gás Natural Serviços Integrales (b)
531
Gás Fenosa Engineering (c)
34
Gás Natural Informática (d)
1.362
336
5.367
Naturgy IT S.L. (e)
109
6.552
CEG Rio S.A. (f)
578
19.663
25
Lean Corporate Services S.L. (g)
6
322
LEAN Customer Services S.L. (h)
7
632
Lean Grids Services S.L. (i)
252
2
333
Gás Natural São Paulo Sul S.A. (j)
441
Gás Natural Serviços S.A. (k)
45
1.466
212
Gás Natural do Brasil S.A. (l)
12
24
717
1.614
22.106
15.409
JCP e dividendos
Naturgy DL S.A. (m)
47.338
Pluspetrol Energy (m)
1.972
Dinâmica energia (m)
8.359
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES (m)
30.202
Outras partes relacionadas (m)
195
88.066
Em 31 de dezembro de 2020
717
89.680
22.106
15.409
Em 31 de dezembro de 2019
498
262.331
21.964
19.757
Os saldos em 31 de dezembro de 2019 são demonstrados como segue:
Ativo
Passivo
circulante
circulante
Receitas Despesas
A receber/pagar
Controladora indireta:
Naturgy Energy Group S.A.(a)
107
112
7
1.789
Controle Comum:
Gás Natural Serviços Integrales (b)
157
1.724
Gás Fenosa Engineering (c)
68
Naturgy Informática (d)
29.707
16.234
CEG Rio S.A. (f)
333
18.948
10
Gás Natural São Paulo Sul S.A. (j)
444
Gás Natural Serviços S.A. (k)
44
2.469
Gás Natural do Brasil S.A. (l)
14
28
498
29.976
21.964
19.757
JCP e dividendos
Naturgy DL S.A. (m)
125.311
Pluspetrol Energy (m)
5.221
Dinâmica energia (m)
21.435
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES (m)
79.949
Outras partes relacionadas (m)
439
232.355
Em 31 de dezembro de 2019
498
262.331
21.964
19.757
Os saldos referem-se substancialmente de:
(a) Contratação de serviços econômicos financeiros abrangendo tesouraria, contas a pagar e operativa contábil;
o contrato foi assinado por prazo indeterminado e reajustado anualmente pelo IPC espanhol mais 0,5% e
Sujeito a variação cambial (Euro). Contrato encerrado em 2020, com a contratação da IBM para prestação do
serviço; Contrato de ressarcimento de salários para funcionários expatriados em atividade no Brasil e funcionários
Brasil em atividade no exterior.

(b) Contratação de serviços abrangendo os âmbitos de leitura, faturamento de grandes clientes e call center; o
contrato foi assinado pelo período de cinco anos com prorrogação automática pelo período inicialmente pactuado;
o valor do serviço é apresentado até o mês de dezembro de cada ano, com um orçamento anual estimado para
o ano seguinte. Contrato encerrado em 2020, com a contratação da IBM para prestação do serviço.
(c) Prestação de serviços de cooperação técnica abrangendo finanças e administração, controladoria,
contabilidade, consolidação, impostos, serviços financeiros, auditoria interna, planificação de ingressos, relações
laborais, comunicações, compras e serviços gerais, controle de projetos e processos, informação e sistema,
desenvolvimento de operações e análises de procedimentos de qualidade, desenvolvimento de procedimentos
de treinamento e atualização em normas e cessão de uso de espaço; o contrato foi assinado com vigência até 31
de dezembro de 2022 e reajustado anualmente pelo IPCA.
(d) Prestação de serviços abrangendo os serviços de comunicações, gestão de licenças corporativas e outros, esse
contrato não possui atualização monetária, pois a cada ano é constituído um novo aditivo.
(e) Prestação de serviços abrangendo os serviços de Infraestrutura, serviço de processamento e rede de segurança
e atendimento/suporte ao usuário; reajustado anualmente pelo IPC espanhol e sujeito a variação cambial (Euro).
(f) Prestação de serviços de assessoria corporativa (abrangendo os âmbitos comerciais, técnicos, planejamento,
RH, jurídico, administrativo econômico-financeiro, marketing, relações externas, compras e serviços gerais),
sendo esse contrato assinado por prazo indeterminado e reajustado anualmente pela variação do IPCA; locação
de imóvel administrativo, sendo esse contrato assinado por prazo indeterminado e reajustado anualmente
pelo INPC; e cessão de capacidade; esse contrato terá vigência até o fim da concessão sendo prorrogado
automaticamente na hipótese de renovação da concessão e reajustado anualmente pela variação do IGP-M.
(g) Prestação de serviços abrangendo serviços de manutenção e desenvolvimento de sistemas que suportam as
atividades do centro de serviços compartilhados econômico financeiro, compras e processos administrativos da
área de pessoas; reajustado anualmente pelo IPC espanhol e sujeito a variação cambial (Euro).
(h) Prestação de serviços de informática abrangendo serviços de manutenção e desenvolvimento de sistemas que
suportam as atividades de leitura, faturamento e cobrança e atendimento a clientes; reajustado anualmente pelo
IPC espanhol e sujeito a variação cambial (Euro).
(i) Prestação de serviços de informática abrangendo serviços de sustentação dos sistemas de negócios e suporte a
processos; reajustado anualmente pelo IPC espanhol e sujeito a variação cambial (Euro).
(j) Prestação de serviços abrangendo os âmbitos de gestão de RH, comercial, planejamento estratégico,
procedimentos de qualidade, treinamento, atualização e cooperação técnico administrativa. O contrato estará em
vigor até 31/12/2022, sendo atualizado anualmente pelo IPCA.
(k) Prestação de serviços abrangendo os âmbitos técnico administrativo para o desenvolvimento do escopo de
serviços da GNS, sendo esse contrato assinado com cláusula de renovação automática e reajustado anualmente
pelo IPCA; cessão de direito de créditos decorrentes do plano de assistência, sendo esse contrato assinado
com prazo indeterminado e seu valor calculado através de percentual sobre o valor cedido; locação de imóvel
administrativo, sendo esse contrato assinado por prazo indeterminado e reajustado anualmente pelo IPCA.
Contrato de locação se sistema de climatização, reajustado anualmente pelo IGP-M
(l) Contrato de locação de imóvel administrativo, sendo esse contrato assinado por prazo indeterminado e reajustado
anualmente pelo IGP-M.
(m) Pagamento de dividendos e JCP.
Contratação de executivos
A Companhia possui conhecimento que a Sociedade Gás Natural São Paulo Sul, Sociedade Controlada pelo Grupo
Naturgy, contratou em 2019 os serviços de consultoria, por prazo determinado, dos executivos Jorge Henrique Baeta;
Miguel Marcelo Napolitano e Bruno Armbrust. Os referidos contratos findaram-se em 2020, pelo decurso do tempo,
não havendo renovação.
Termos e condições de transações com partes relacionadas
As vendas e compras envolvendo partes relacionadas são efetuadas a preços acordados pelas partes. Os saldos em
aberto no fim do exercício não estão atrelados a garantias, não estão sujeitos a juros e são liquidados em dinheiro,
estando, contudo, o inadimplemento contratual sujeito a penalidades. Não houve garantias fornecidas ou recebidas
em relação a quaisquer contas a receber ou a pagar envolvendo partes relacionadas.
11. Remuneração do pessoal-chave da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui os conselheiros, diretores e membros do Comitê de Auditoria. A remuneração
paga ou a pagar, incluindo os encargos legais, está demonstrada a seguir:
2020
2019
Honorários de membros dos conselhos
2.702
2.936
Honorários de diretoria estatutária
6.723
6.802
Planos de aposentadoria e pensão
163
152
Outros benefícios
883
734
10.471
10.624
12. Depósitos judiciais
2020
2019
ICMS
4.257
4.411
INSS (a)
17.092
16.868
Imposto de renda
6.264
6.150
Processo administrativo - SRF (b)
8.208
8.102
CIDE (c)
12.223
11.826
Penhora judicial (d)
16.256
14.523
Trabalhistas (e)
8.169
8.797
Ação cível (f)
12.196
11.334
84.665
82.011
(a) Refere-se a depósito para recursos de autos de infração de INSS. A referida ação transitou em julgado, com
decisão desfavorável para a Companhia. O processo se encontra em fase de levantamento para após ser dado
baixa. (Nota Explicativa nº 21.a.i).
(b) Refere-se a depósito para obtenção, junto à Secretaria da Receita Federal, de Certidão Positiva com efeito de
Negativa, tendo em vista se tratar de cobrança por suposta falta de recolhimento de PIS incluído da Declaração
de Débitos e Créditos Federais - DCTF. A correspondente provisão não foi registrada, pois a Administração e
seus consultores jurídicos estimam que os autos são improcedentes. Foi feito um pedido de liminar em Mandado
de Segurança para a suspensão da exigibilidade do tributo para obtenção da Certidão Fiscal.
(c) Refere-se à Contribuição sobre Intervenção de Domínio Econômico - CIDE (Nota Explicativa nº 21.a.i).
(d) Refere-se a penhoras em ações trabalhistas (R$2.459) e cíveis (R$13.797).
(e) Refere-se a depósitos para recursos de processos trabalhistas de ex-funcionários e terceirizados. Devido à
quantidade de processos não há o que destacar, já que os valores estão pulverizados.
(f) Refere-se a depósitos judiciais para recurso de processos cíveis basicamente movidos por reclamações de
consumidores que não apresentam individualmente relevância.
Todos os depósitos judiciais são atualizados mensalmente.

13. Intangível
Concessão para
Contrato de
Software em
exploração de serviços
Servidões de
Contrato de
Total em
concessão em
desenvolvimento
públicos (a)
passagem (b)
Software
Diferido
concessão (c)
operação
andamento
(d)
Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019
93.969
70
55.105
1.982.669
2.131.813
65.889
784
2.198.486
Aquisição
14.736
41.185
55.921
97.694
1.544
155.159
Baixa líquida
(13)
(13)
(13)
Transferência para intangível em operação
785
86.348
87.133
(86.348)
(785)
Amortização
(11.276)
(45)
(17.059)
(99.717)
(128.097)
(128.097)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
82.693
25
53.567
2.010.472
2.146.757
77.235
1.543
2.225.535
Custo total
136.735
3.628
179.470
439.748
3.274.545
4.034.126
77.235
1.543
4.112.904
Amortização acumulada
(54.042)
(3.603)
(125.903)
(439.748)
(1.264.073)
(1.887.369)
(1.887.369)
Valor residual
82.693
25
53.567
2.010.472
2.146.757
77.235
1.543
2.225.535
Saldos em 1º de janeiro de 2020
25
53.567
2.010.472
2.146.757
77.235
1.543
2.225.535
82.693
Aquisição
10.446
34.457
44.903
92.649
173
137.725
Baixa líquida
(14)
(14)
(14)
Transferência para intangível em operação
1.716
126.008
127.724
(126.008)
(1.716)
Amortização
(11.276)
(12)
(20.181)
(102.827)
(134.296)
(134.296)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
71.417
13
45.548
2.068.096
2.185.074
43.876
2.228.950
Custo total
136.735
3.628
191.632
439.748
3.434.996
4.206.739
43.876
4.250.615
Amortização acumulada
(65.318)
(3.615)
(146.084)
(439.748)
(1.366.900)
(2.021.665)
(2.021.665)
Valor residual
71.417
13
45.548
2.068.096
2.185.074
43.876
2.228.950
(a) Contrato para exploração de serviços públicos referente ao aditivo contratual firmado entre a Companhia e o Estado do Rio de Janeiro em 1º de dezembro de 2014, em que a Companhia passa a deter o direito de abastecer as regiões de
Mangaratiba e Maricá com GNC/GNL.
(b) Servidões de passagem são custos necessários para utilização, pela Companhia, de propriedades de terceiros para passagens da rede de distribuição.
(c) Contrato de concessão é composto da seguinte forma:
Edificações e
Máquinas e
Equipamentos de
Móveis e
Rede
Total contrato
Terrenos
obras civis Instalações equipamentos informática hardware utensílios Veículos
de gás
Outros
de concessão
Saldos em 1º de janeiro de 2019
1.890
26.696
1.400
26.197
5.616
5.779
2.145 1.909.323
3.623
1.982.669
Aquisição
37.733
918
225
472
1.837
41.185
Baixa líquida
(10)
(3)
(13)
Transferência para intangível em operação
86.348
86.348
Amortização
(1.368)
(82)
(22.442)
(2.043)
(1.145)
(1.040)
(69.686)
(1.911)
(99.717)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
1.890
25.328
1.318
41.488
4.491
4.859
1.095 1.926.454
3.549
2.010.472
Custo total
1.890
55.091
11.569
197.641
35.105
19.548
20.437 2.915.868
17.396
3.274.545
Amortização acumulada
(29.763)
(10.251)
(156.153)
(30.614)
(14.689) (19.342) (989.414) (13.847)
(1.264.073)
Valor contábil atual
1.890
25.328
1.318
41.488
4.491
4.859
1.095 1.926.454
3.549
2.010.472
Saldos em 1º de janeiro de 2020
1.890
25.328
1.318
41.488
4.491
4.859
1.095 1.926.454
3.549
2.010.472
Aquisição
29.181
1.316
55
513
3.392
34.457
Baixa líquida
(14)
(14)
Transferência para intangível em operação
126.008
126.008
Amortização
(1.357)
(82)
(23.708)
(1.826)
(1.047)
(618)
(72.274)
(1.915)
(102.827)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
1.890
23.971
1.236
46.947
3.981
3.867
477 1.980.701
5.026
2.068.096
Custo total
1.890
55.091
11.569
226.808
36.421
19.603
20.437 3.042.389
20.788
3.434.996
Amortização acumulada
(31.120)
(10.333)
(179.861)
(32.440)
(15.736) (19.960) (1.061.688) (15.762)
(1.366.900)
Valor contábil atual
1.890
23.971
1.236
46.947
3.981
3.867
477 1.980.701
5.026
2.068.096
Taxas anuais de amortização (em anos)
10
30 a 20
10 e 20
5
10
5
30 Diversas
(d) Software em desenvolvimento refere-se a gastos com modernização, melhoria e adaptações de sistemas informatizados.
Os juros capitalizados no período findo em 31 de dezembro de 2020 foram de R$659 (R$1.602 em 31 de dezembro de 2019) à taxa média de 4,23% (7,47% em 31 de dezembro de 2019).
14. Obrigações por arrendamento
A Companhia possui arrendamento com itens de terrenos, edificações e veículos. O prazo de arrendamento de
terrenos é de cinco anos, edificações variam entre um e oito anos enquanto veículos é de um ano. A tabela abaixo
evidencia os prazos e suas respectivas taxas:
Contratos por prazo e taxa de desconto
Prazos contratos
Taxa % A.A
1 a 3 anos
9,95 e 10,75
4 a 9 anos
8,45 e 11,45
Os contratos de arrendamentos referem-se a arrendamentos de terrenos, edificações e veículos. Para todos os
contratos de operações de arrendamento mercantil, a Companhia reconheceu ativos representando o direito de uso
(imobilizado arrendado) e passivos de arrendamento. Os contratos com prazo inferiores a doze meses ou com valor
do ativo objeto do arrendamento não significativo não foram analisados dentro do escopo CPC 06 (R2).
Os saldos de arrendamento financeiro em 31 de dezembro de 2020, são de R$ 14.148 no ativo e R$ 15.259 no
passivo, respectivamente, conforme aplicação do CPC 06 (R2).
14.1. Ativo de direito de uso
As movimentações dos ativos de direito de uso são:
Prazo médio
Saldo final
Saldo final contratual Ativo de direito de uso
31/12/2019 Adição
Baixa Amortizações 31/12/2020
(anos)
Terrenos
47
(11)
36
5,42
Edificações
9.008
11.570 (2.137)
(4.467)
13.974
3,12
Veículos
354
(216)
138
1,69
Total - ativo de direito de uso
9.409
11.570 (2.137)
(4.694)
14.148
A seguir é apresentado quadro indicativo do direito potencial de PIS/COFINS a recuperar embutido na contraprestação
de arrendamento/locação, conforme períodos previstos para pagamento. Saldos não descontados e saldos
descontados a valor presente.
Fluxos de caixa
Nominal Ajustado a valor presente
Contraprestação do arrendamento
2.394
2.297
PIS/COFINS potencial
221
213

14.2. Obrigações por arrendamento
As movimentações das obrigações por arrendamento são:

Saldo
final
Passivo de
Saldo final Encargos
Pagamentos Pagamentos
arrendamento 31/12/2019 financeiros Adição (*) Baixa (**)
principal
juros 31/12/2020
Terrenos
49
5
(9)
(5)
40
Edificações
9.181
906
11.570
(2.702)
(2.995)
(906)
15.054
Veículos
369
24
(204)
(24)
165
Total - passivo de
arrendamento
9.599
935
11.570
(2.702)
(3.208)
(935)
15.259
(*) Adição referente ao novo contrato de locação de imóvel firmado neste exercício correspondente a mudança de
endereço da sede corporativa para a Barra da Tijuca.
(**) Baixas referentes aos distratos de três contratos de locação de imóveis, sendo o mais relevante correspondente
a filial situada na Barra da Tijuca.
Em 31 de dezembro de 2020, os saldos das obrigações por arrendamento são compostos da seguinte forma:
Tipo de Taxa nominal a.a.
Não
taxa
(%) Circulante circulante
Total
Terrenos
Fixa
11,45
10
30
40
Edificações (*)
Fixa
8,45 a 11,45
4.056
10.998
15.054
Veículos
Fixa
10,75
165
165
Total - obrigação por arrendamento
4.231
11.028
15.259
(*) As taxas são definidas de acordo com o prazo de cada contrato.
Em 31 de dezembro de 2020, as parcelas relativas às obrigações por arrendamento no passivo circulante e não
circulante têm os seguintes vencimentos:
Até dezembro Janeiro de 2022 a Janeiro de 2026
Valores
Valor
de 2021 dezembro de 2025
em diante
nominais
presente
Terrenos
14
34
48
40
Edificações
5.022
9.195
3.607
17.824
15.054
Veículos
165
165
165
Total
5.201
9.229
3.607
18.037
15.259
O valor presente, principal e de juros em 31 de dezembro de 2020, para os contratos acima, foi estimado mês a
mês, com base na taxa média incremental dos empréstimos da Companhia de 11,45% (imóveis), 8,45% a 11,45%
(edificações) e 10,75% (veículos).
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Os valores de arrendamentos considerados de baixo valor ou menores de
12 meses reconhecidos como despesa de aluguel em 31 de dezembro de
2020 é de R$1.690.
Em 31 de dezembro de 2020, as despesas de depreciação para os
contratos acima foram de R$4.694 e as despesas de juros sobre passivos
de arrendamento foram de R$935.
15. Fornecedores
2020
2019
De gás (a)
232.192
323.513
De materiais
2.502
8.244
De serviços
52.508
55.065
287.202
386.822
(a) A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras é o único fornecedor de gás
natural comprado pela Companhia, de acordo com o 14º Termo Aditivo,
celebrado entre as partes em 10 de dezembro de 2019 no qual seguem
as cláusulas do contrato original celebrado em 18 de julho de 2008.

16. Empréstimos e financiamentos
Empréstimos e financiamentos
Linhas de crédito

2020

2019

1.175.140
1.175.140

999.618
999.618

Total do passivo
Circulante
Não circulante

415.629
101.395
759.511
898.223
1.175.140
999.618
Os empréstimos e financiamentos estão representados por recursos
captados para garantir a estrutura de capital necessária para a consecução
do objeto social da Companhia. Os referidos empréstimos e financiamentos
não apresentam cláusulas restritivas e garantias.

A composição dos empréstimos e financiamentos pode ser assim demonstrada:

Banco Bradesco S.A.

Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A.
Banco Santander S.A.

ING Bank
Banco Intesa San Paolo
Banco Itaú

Banco Scotiabank
(a)
(b)
(*)

Indexadores
CDI +1,2503%
CDI+1,2503%
CDI+1,20%
CDI+1,20%
CDI+1,20%
CDI+4,95%
CDI+1,15%
CDI+0,95%
CDI+4,81%
CDI+0,95%
CDI+4,80%
CDI+1,30%
CDI+3,90%
CDI+2,75%
CDI+1,20%
CDI+0,95%
CDI+3,05%
CDI+3,95%
CDI+1,05%
CDI+1,25%

Data da
Operação Vencimento
Lc (*)
05/09/2018
20/05/2021 100%
05/10/2018
03/06/2022 100%
18/03/2019
19/08/2022 100%
03/05/2018
16/04/2021 100%
On Demand On Demand 100%
13/04/2020
08/04/2021 100% (a)
07/08/2019
07/08/2023 100%
14/11/2019
14/11/2022 100%
24/03/2020
24/03/2021 100% (a)
On Demand On Demand 100%
07/04/2020
06/04/2021 100% (a)
15/06/2018
15/06/2021 100%
20/04/2020
15/04/2021 100%
08/07/2020
08/07/2022 100% (b)
19/09/2019
19/09/2022 100%
14/11/2019
14/11/2022 100%
23/03/2020
23/03/2021 100% (a)
06/04/2020
06/04/2021 100% (a)
11/12/2019
12/01/2023 100%
18/06/2018
21/06/2021 100%

Novas operações realizadas durante o exercício de 2020.
Operações repactuadas durante o exercício de 2020.
Lc - Linha de crédito.

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia o saldo a descoberto da
Companhia é R$35.858, conforme demonstrado em Nota Explicativa nº 6.
O vencimento dos empréstimos a longo prazo é o seguinte:
2020
2019
2021
180.000
2022
549.511
508.223
2023
210.000
210.000
759.511
898.223
Mapa de movimentação dos empréstimos
2020
2019
Saldo inicial
999.618
902.779
Captação
213.700
206.000
Captação conta garantia
35.858
Amortizações
(35.858) (110.000)
Juros provisionados
49.037
61.339
Juros pagos
(52.395)
(92.678)
Custo a amortizar
(1.501)
(3.866)
Custos amortizados no período
2.539
186
Saldo final
1.175.140
999.618
17. Tributos a recolher
2020
2019
ICMS
31.802
51.862
IRPJ e CSLL a pagar
80.119
55.848
COFINS
8.507
8.359
PIS
1.845
1.781
CS/PIS/COFINS terceiros
2.179
2.167
INSS terceiros
510
785
ISS terceiros
1.020
1.033
Outros
5.450
6.531
131.432
128.366
18. Conciliação de alíquota nominal e efetiva de imposto de renda e
contribuição social
As despesas de imposto de renda e de contribuição social relacionadas aos
períodos abaixo estão reconciliadas às alíquotas nominais como segue:
31/12/2020
31/12/2019
ContriContriImposto
buição Imposto
buição
de renda
social de renda
social
Lucro antes do imposto
de renda e da
contribuição social
521.297 521.297 546.550 546.550
Despesa de imposto
de renda e da
contribuição social, às
alíquotas nominais de
25% e 9%
(130.324) (46.917) (136.638) (49.190)
Ajustes para obtenção da
alíquota efetiva
Juros sobre capital
próprio
11.751
4.230
18.197
6.551
Adições permanentes (*)
(6.882)
(2.477)
(9.760)
(3.513)
Incentivos fiscais
1.139
721
Outros
190
68
Imposto de renda e
contribuição social de
acordo no resultado
do exercício
(124.126) (45.096) (127.480) (46.152)
Imposto corrente
(140.446) (50.971) (139.628) (50.526)
Imposto diferido
16.320
5.875
12.148
4.374
(124.126) (45.096) (127.480) (46.152)
Alíquota efetiva
25%
9%
23%
8%
(*) As adições referem-se principalmente a despesas com pessoas jurídicas
ligadas e domiciliadas no exterior, que totalizaram em dezembro de
2020 o saldo de R$21.562 (R$ 25.136 em 31 de dezembro de 2019),
aumentando o pagamento dos tributos no montante, aproximado, de
R$7.331 (R$ 8.546 em 31 de dezembro de 2019).
19. Patrimônio líquido
19.1. Capital social
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social de R$644.460 está
representado por 259.638 mil ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, de propriedade dos seguintes acionistas:
Capital
detido (%)
Residentes no exterior
Naturgy Distribuicion Latinoamerica, S.A.
54,16%
Pluspetrol Energy Sociedad Anonima
2,26%
Residentes no país
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
34,56%
Fundo de Investimento em Ações - Dinâmica Energia
8,84%
Outros (e ações em tesouraria)
0,18%
100,00%
O capital dos acionistas residentes no exterior está integralmente registrado
no Banco Central do Brasil.
19.2. Reserva de lucros, ajuste de avaliação patrimonial e lucros
acumulados
São compostos como segue:
a) Reserva legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5%
do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital
social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e
aumentar o capital.
b) Reserva de expansão
A reserva de expansão refere-se à retenção do saldo remanescente de
lucros acumulados, a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios
estabelecido em seu plano de investimentos, conforme orçamento de
capital aprovado e proposto pelos Administradores da Companhia.
c) Reserva especial
Refere-se a parte dos lucros, relativos ao resultado do exercício de
2019 que não foram distribuídos considerando o cenário atual. Esta
aprovação poderá ser revista por uma assembleia geral extraordinária,
a ser convocada posteriormente em virtude de condições de mercado e
da liquidez da companhia.
d) Destinação dos lucros para distribuição de dividendos e juros sobre o
capital próprio
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, está assegurado um
dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido, ajustado nos
termos da legislação societária brasileira. A Companhia tem utilizado o
facultado pelo artigo 9º da Lei nº 9.249/1995, quanto aos juros sobre o
capital próprio a título de remuneração aos acionistas, determinados com
base na variação “pro rata” dia da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP),
aplicada sobre o patrimônio líquido.
Conforme aprovação em AGOE realizada em 29 de abril de 2020, o valor
de R$72.787 foi distribuído a título de JCP, a todos os acionistas, sendo
pago em parcela única no dia 31 de julho de 2020.
Outrossim, houve aprovação de distribuição de dividendos no valor de
R$25.472 sendo distribuídos a todos os acionistas, e que foram pagos
em parcela única em 18 de dezembro de 2020, além da constituição de
reserva especial no valor de R$254.988. A proposta de constituição de
reserva especial atendeu ao disposto no estatuto social da Companhia,
consignado à aprovação do dividendo mínimo obrigatório previsto.
Em AGE, realizada em 3 de dezembro de 2020, foi aprovada a proposta
de pagamento de juros sobre capital próprio, no montante de R$47.005 a
serem pagos em 30 de julho de 2021.

Curto
Prazo
51.037
3.055
2.824
51.217
31.577
1.812
358
36.968
24.324
50.906
31.289
908
386
379
46.774
51.670
119
30.026
415.629

31/12/2020
Longo
prazo
160.000
100.000
150.000
99.319
40.000
44.800
105.392
60.000
759.511

Curto
prazo
2.163
6.430
5.623
2.459
6.685
3.874
120
29.173
1.886
41.864
126
779
166
47
101.395

31/12/2019
Longo
Prazo
50.000
160.000
100.000
50.000
150.000
98.749
50.000
106.000
43.474
60.000
30.000
898.223

Conforme definido no Estatuto Social, a Companhia distribui aos acionistas
dividendo mínimo obrigatório equivalente a 25% do lucro líquido ajustado.
Os juros sobre o capital próprio e dividendos foram calculados como segue:
2020
2019
Lucro líquido
352.075
372.918
Constituição da reserva legal
(2.652)
Compensação CPC 48
(17.020)
Base de cálculo dos dividendos
352.075
353.246
Dividendos mínimos obrigatórios 25%
88.019
88.312
Distribuição proposta
Juros sobre o capital próprio (bruto)
(47.005)
(72.787)
Dividendos a pagar
(47.438)
(25.472)
Percentagem sobre o lucro líquido ajustado do
exercício
27%
28%
e) Lucro por ação
Em atendimento ao CPC 41 - Resultado por Ação, a Companhia
apresenta a seguir as informações sobre o lucro por ação em 31 de
dezembro de 2020 e 2019.
O cálculo básico de lucro por ação é computado pela divisão do lucro líquido
pela quantidade média ponderada das ações ordinárias em circulação no
período, conforme cálculo a seguir:
2020
2019
Numerador
Lucro líquido
352.075
372.918
Denominador (em milhares de ações)
Média ponderada de número de ações em
circulação
259.638
259.638
Lucro por ação básico e diluído por ações
ordinárias
1,35602
1,43629
Nos exercícios de 2020 e 2019, não existiam diferenças entre o resultado
por ação básico e diluído, uma vez que a Companhia não possuía nenhum
instrumento dilutivo.
20. Obrigações com fundo de pensão
O fundo de pensão é administrado pelo Instituto de Seguridade Social
da CEG - Gasius, entidade fechada de previdência complementar, sem
fins lucrativos e de personalidade jurídica própria, instituída em 1987,
patrocinada pela Companhia e que tem por finalidade suplementar
benefícios previdenciários aos empregados da Companhia.
2020
2019
Nº participantes Gasius
Ativos
21
28
Assistidos
1.017
1.017
1.038
1.045
A Companhia é mantenedora dos seguintes planos de benefícios:
Planos de benefícios
i) Complementação de Aposentadoria tipo Benefício Definido (Plano BD)
Plano de benefício definido puro, em fase de extinção, instituído em
1987, o qual foi fechado a novas adesões em junho de 2004 e continua
mantido apenas para os participantes assistidos e pensionistas e para
alguns empregados ainda ativos, em caráter residual.
As contribuições da Companhia apresentam-se como se segue:
Contribuição normal
Destina-se à acumulação de recursos necessários à concessão dos
benefícios de renda vitalícia e custeio das despesas administrativas do
plano. É idêntica às contribuições dos participantes e assistidos.
Contribuição especial
Destina-se à acumulação de recursos necessários à concessão dos
benefícios de renda vitalícia e custeio das despesas administrativas do
plano. Representa 6,3175 vezes as contribuições dos participantes e
assistidos. Essa contribuição teve sua cobrança suspensa no ano 2011.
ii) Plano de aposentadoria do ano 1990
Refere-se a benefício de complementação de aposentadoria paga pela
Companhia a 13 ex-empregados que no ano de 1990 aderiram ao
plano especial de desligamento. A esses ex-empregados é paga uma
renda mensal vitalícia, não transferível a dependentes, sendo os valores
desses benefícios atualizados com a mesma periodicidade e no mesmo
percentual base concedido aos empregados ativos por força dos acordos
coletivos de trabalho.
2020
2019
Nº participantes
Assistidos
11
12
iii) Prêmio aposentadoria
Contempla benefício a ser pago a alguns empregados na data em
que se desligarem da Companhia por aposentadoria. Esse prêmio é
garantido aos atuais admitidos antes de 31 de dezembro de 1997, e que
vierem a se afastar da Companhia em decorrência de aposentadoria
concedida pelo regime da previdência oficial. O valor individual do prêmio
é calculado com base no salário do empregado e no tempo de serviço
prestado à Empresa, sendo seu valor individual máximo equivalente a
sete remunerações para empregados que, em 31 de dezembro de 1997,
contavam 35 anos ou mais de serviço prestado à Companhia.
2020
2019
Nº participantes
Assistidos
6
12
iv) Plano de saúde para aposentados
Os planos de assistência médica oferecidos pela Companhia são
estruturados na modalidade de pré-pagamento, ou seja, a Operadora de
plano de saúde cobra um prêmio mensal per capita para cobertura dos
serviços de assistência à saúde.
Os planos de saúde são concedidos a um grupo fechado de aposentados
(e seus dependentes legais) inscritos no plano até 17 de junho de 1998,
anteriormente ao processo de privatização da CEG. Para os empregados
admitidos até aquela data e que vierem a se desligar por motivos de
aposentadoria, é oferecida a manutenção no plano pelo período de sete
anos e meio, a contar da data de afastamento definitiva, sendo extensivo
a seus dependentes legais.
O plano de saúde passou a ser não contributivo para empregados
admitidos a partir de fevereiro de 2011. Para empregados que
contribuíram até essa data foi dada a opção de realizar a migração
mediante assinatura de Termo de Adesão. Os titulares inscritos no plano
efetuam contribuições ao plano a título de coparticipação nos eventos de
pequeno risco.
2020
2019
Nº participantes
Ativos
189
204
Assistidos
634
629
823
833
As contribuições da Companhia para o plano de previdência administrado
pelo fundo de pensão e para custeio do plano de saúde administrado
diretamente pela CEG totalizaram:
2020
2019
Fundo de pensão (Gasius)
2.222
2.214
Assistência médica
9.331
8.992
Plano de aposentadoria do ano 1990
745
773
12.298
11.979
A composição das obrigações registradas no balanço patrimonial é:
2020
2019
Benefícios especiais de aposentadoria (Plano 90)
5.808
6.274
Prêmio aposentadoria
285
616
Assistência médica para aposentados
244.215
270.828
250.308
277.718
Circulante
75.121
64.949
Não circulante
175.187
212.769
250.308
277.718

A movimentação do passivo atuarial em conformidade com a Deliberação
CVM nº 695/2012 pode ser assim demonstrada:
Obrigações com benefícios definidos em 31 de dezembro
de 2018
218.892
Custos dos juros
20.638
Custo do serviço corrente
1.263
Benefícios pagos
(11.978)
Remensurações das premissas atuariais
48.903
Obrigações com benefícios definidos em 31 de dezembro
de 2019
277.718
Custos dos juros
17.991
Custo do serviço corrente
2.413
Benefícios pagos
(12.298)
Remensurações das premissas atuariais
(35.516)
Obrigações com benefícios definidos em 31 de dezembro
de 2020
250.308
A movimentação na obrigação de benefício definido durante o exercício é
demonstrada a seguir:
AssisPlano de
Benef.
tência
beneEsp. de Prêmio
médica
fícios aposent. aposen- para apoGASIUS (plano 90) tadoria sentados
Em 31 de dezembro de 2018
6.071
946 211.875
Custo do serviço corrente
168
28
1.067
Juros sobre obrigações
atuariais
37.112
551
75
20.145
Juros/(rendimento) sobre o
valor justo do ativo do plano (44.438)
Juros sobre o (limite máximo
de reconhecimento de
ativos)/passivo oneroso
7.194
Reconhecimento de ganhos/
perdas Atuariais
2.178
425
(433)
46.733
Benefícios pagos
(2.214)
(773)
(8.992)
Em 31 de dezembro de 2019
6.274
616 270.828
Custo do serviço corrente
113
17
2.283
Juros sobre obrigações
atuariais
31.067
389
31
17.659
Juros/(rendimento) sobre o
valor justo do ativo do plano (34.414)
Juros sobre o (limite máximo
de reconhecimento de
ativos)/passivo oneroso
3.260
Reconhecimento de ganhos/
perdas Atuariais
2.196
(110)
(379) (37.224)
(2.222)
(745)
(9.331)
Benefícios pagos
Em 31 de dezembro de 2020
5.808
285 244.215
A movimentação do valor justo dos ativos do plano de benefícios nos
períodos apresentados é a seguinte:
Plano de benefícios
GASIUS
Em 31 de dezembro de 2018
470.741
Rendimento esperado
44.438
Ganhos (perdas) atuariais nos ativos do plano
51.734
Contribuições da patrocinadora
2.214
Contribuições dos participantes
275
Benefícios pagos
(36.344)
Em 31 de dezembro de 2019
533.058
Rendimento esperado
34.414
Ganhos (perdas) atuariais nos ativos do plano
(55.250)
Contribuições da patrocinadora
2.222
Contribuições dos participantes
210
Benefícios pagos
(38.172)
Em 31 de dezembro de 2020
476.482
A composição dos ativos do plano de pensão Gasius é a seguinte:
2020
2019
Renda fixa
Títulos públicos federais
260.202 310.644
Fundos de investimento de renda fixa
85.138
51.033
345.340 361.677
Títulos de renda variável
114.160 115.607
Investimento imobiliário
29.768
30.552
Outros ativos
37.016
29.406
180.944 175.565
526.284 537.242
A conciliação dos valores reconhecidos no balanço é a seguinte:
2020
2019
Plano de benefícios - GASIUS
Valor presente das obrigações atuariais
471.500
484.062
Valor justo dos ativos do plano
476.482
533.058
Superavit
(4.982)
(48.996)
Limite assunção de dívida (*)
4.982
48.996
Passivo líquido
(*) Passivo atuarial não reconhecido pois o montante é inferior à dívida de
plano de pensão (“assunção de dívida”) presentemente reconhecida.
2020
2019
Benefício especial de aposentadoria
Valor presente das obrigações atuariais
5.808
6.274
Prêmio aposentadoria
Valor presente das obrigações atuariais
285
616
Assistência médica a aposentados
Valor presente das obrigações atuariais
244.215
270.828
Os valores reconhecidos na demonstração do resultado e do resultado
abrangente são:
Plano de
Benef.
beneEsp. de Prêmio Assistência
fícios aposent. aposen- médica para
GASIUS (plano 90) tadoria aposentados
Total
Custo do serviço
corrente
113
17
2.283 2.413
Juros sobre
obrigações
atuariais
(87)
389
31
17.659 17.992
Benefícios pagos
(2.222)
(745)
(9.331) (12.298)
(2.196)
(356)
48
10.611 8.107
Resultado
abrangente
2.196
(110)
(379)
(37.224) (35.517)
Imposto de
Renda e
contribuição
social
12.076
Resultado
abrangente
líquido de
impostos
(23.441)
As principais premissas atuarias utilizadas nos cálculos das provisões, em
31 de dezembro de 2020, são as seguintes:
Hipóteses econômicas
Taxa de desconto
2,94% a.a.
Crescimentos salariais futuros
1,00% a.a.
Inflação
3,60% a.a.
Fator de capacidade
Salários
98%
Benefícios
98%
Hipóteses demográficas
AT-2000 segregada por sexo e
Tábua de mortalidade
suavizada em 10%
Tábua de mortalidade de inválidos
IAPB-57
Tábua de entrada em invalidez
Álvaro Vindas
21. Provisão para contingências
A provisão para contingências foi constituída com base na expectativa
da Administração da Companhia e de seus consultores jurídicos para as
ações judiciais de natureza cíveis, tributárias e trabalhistas, considerando
as diversas instâncias em que os processos se encontram. O montante
da provisão é considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas
decorrentes de decisões desfavoráveis em causas judiciais.
A composição das provisões de contingências, por natureza, é a seguinte:
2020
2019
Trabalhistas
41.787
42.756
Cíveis
62.584
59.256
Regulatória
2.108
521
Tributárias
142.906
142.081
249.385
244.614
A movimentação da provisão está demonstrada a seguir:
Baixas por
reversão/ Atualização
2019 Adições pagamento
monetária
2020
Trabalhistas 42.756
7.393
(10.243)
1.881
41.787
Cíveis
59.256
2.651
(8.999)
9.676
62.584
Regulatória
521
1.554
(401)
434
2.108
Tributárias 142.081
98
727 142.906
244.614
11.696
(19.643)
12.718 249.385
Baixas por
reversão/ Atualização
monetária
2018 Adições pagamento
2019
Trabalhistas 43.918
5.520
(8.535)
1.853
42.756
Cíveis
81.469
6.834
(30.753)
1.706
59.256
Regulatória
2.002
318
(1.900)
101
521
Tributárias 138.537
(25)
3.569 142.081
265.926
12.672
(41.213)
7.229 244.614
A Companhia possui R$84.665 em 31 de dezembro de 2020 (R$82.011)
em 31 de dezembro de 2019) referente a valores depositados em juízo,
por ordem judicial. Esses depósitos são atualizados monetariamente
(Nota Explicativa nº 12).
Alguns desses depósitos não possuem provisão devido a seus autos
não terem a classificação de perda provável conforme avaliação da
Administração e seus consultores.
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a) Contingências tributárias
A composição da provisão para contingências tributárias é a seguinte:
2020
2019
Esfera
Federal
140.770
140.126
Estadual
2.126
1.945
Municipal
10
10
142.906
142.081
i) Contingências tributárias com perdas prováveis
Desse montante podemos destacar os seguintes processos:
Ação Ordinária (2001.51.01.017353/0017353-50.2001-4.02-51101)
Questionamento sobre a incidência da CIDE. De acordo com a posição
de nossos consultores jurídicos, apesar de existirem decisões favoráveis
aos contribuintes sobre a incidência da CIDE, a maioria das decisões dos
Tribunais de 2ª Instância tem sido desfavorável, dessa forma, estimamos
como provável a expectativa de perda desse processo. Assim sendo,
a Companhia contabilizou a provisão para perda do referido processo,
cujo valor em 31 de dezembro de 2020 é de R$12.223 (R$11.826 em
dezembro de 2019) e está suportado por depósitos judiciais.
Ação Ordinária (2007.51.01.025299-3)
Em setembro de 2005, a Companhia tomou ciência da decisão emitida
pela Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária do Rio
de Janeiro - DERAT, que tornou sem efeito o reconhecimento do direito
creditório das contribuições do PIS e da COFINS pagas em duplicidade
em anos anteriores no valor nominal de R$83.549.
O valor atualizado da causa incluindo multas e juros é de
aproximadamente R$ 466.769 em 31 de dezembro de 2020. Após obter
provimento apenas parcial de sua defesa nos âmbitos administrativos e
judicial e considerando critério da análise de seus argumentos de defesa,
andamento processual e contexto atuais, a Administração da Companhia,
no exercício de seu julgamento profissional, entendeu serem prováveis
as chances de perda no valor do principal atualizado monetariamente em
31 de dezembro de 2020 de R$108.330 (R$108.330 em dezembro de
2019), motivo pelo qual o referido montante foi provisionado. Os demais
valores inerentes a multas e juros possuem expectativa de perda remota,
e, por tal razão, não estão provisionados.
Ação Ordinária (2005.51.01.017290-3)
Em julho de 2005, a Companhia iniciou processo judicial referente à
exigência de pagamento de INSS em razão de diferenças resultantes
de retenções supostamente efetuadas a menor no período de fev/99
a set/00. A Companhia provisionou o montante atualizado em 31 de
dezembro de 2020 em R$17.092 (R$16.868 em dezembro de 2019).
A referida ação transitou em julgado, com decisão desfavorável para a
Companhia. O processo se encontra em fase de levantamento para após
ser dado baixa.
Ademais, a Companhia tem registrado o valor correspondente a
honorário de êxito em ações judiciais de R$3.497 em 31 de dezembro
de 2020 (R$3.320 em 31 de dezembro de 2019). A Companhia
ainda dispõe de R$1.764 relativos a outras causas com prognóstico
provável de perda.
ii) Contingências tributárias com perdas possíveis
Há, na Companhia, outros processos de natureza Federal, Estadual e
Municipal que não estão provisionados por estarem classificados como
perda possível por nossos consultores jurídicos, que acompanham
o andamento dos processos em todas as instâncias. O valor dessas
contingências corresponde a R$63.208 em 31 de dezembro de 2020
(R$55.887 em 31 de dezembro de 2019).
Desse montante, podemos destacar os seguintes processos:
Em outubro de 2008, a Companhia iniciou processo administrativo
referente à exigência, por parte da Receita Federal, de supostas
diferenças de PIS e COFINS relativas aos meses de maio a julho
de 2004, junho e julho de 2005, devido a não ter sido comprovada
a origem dos créditos de ativo imobilizado desse período, e a não
observação da limitação imposta pelo artigo 31, da Lei nº 10.865/04.
Os advogados da Companhia estimam como possível a probabilidade
de perda dessa ação, razão pela qual não foi constituída provisão cujo
valor atualizado em 31 de dezembro de 2020 é de R$8.842 (R$8.764
em dezembro de 2019).
Em janeiro de 2010, a Companhia iniciou processo administrativo
referente a não homologação, por parte da Receita Federal, das
compensações de créditos oriundos do recolhimento a maior de CSLL
relativo ao exercício de 2005. Os advogados da Companhia estimam
como possível a probabilidade de perda dessa ação, razão pela qual não
foi constituída provisão, cujo valor atualizado em 31 de dezembro 2020 é
de R$13.102 (R$12.964 em 31 de dezembro de 2019).
Em outubro de 2013, a Companhia iniciou processo administrativo
referente a não homologação parcial, por parte da Receita Federal,
das compensações de créditos de COFINS. Os advogados da
Companhia estimam como possível a probabilidade de perda
dessa ação, razão pela qual não foi constituída provisão, cujo valor
atualizado em 31 de dezembro de 2020 é de R$20.179 (R$19.885
em 31 de dezembro de 2019).
Em agosto de 2020, a Companhia iniciou processo administrativo,
com a impugnação de um auto de infração, lavrado para exigência
de multa relativa aos períodos de janeiro de 2015 a outubro de 2018,
em decorrência de indicação de dados incorretos em arquivos da
Escrituração Fiscal - EFD. Os advogados da Companhia estimam
como possível a probabilidade de perda dessa ação, razão pela qual
não foi constituída provisão, cujo valor atualizado em 31 de dezembro
de 2020 é de R$ 6.527.
Os demais processos classificados como possíveis somam R$14.558
(R$14.274 em 31 de dezembro de 2019).

iii) Base de cálculo PIS e COFINS
A Companhia está discutindo judicialmente o ressarcimento dos valores
recolhidos a maior de PIS e COFINS, tendo como base a alteração da
metodologia de apuração, excluindo da base de cálculo deste tributo o
ICMS, o ISS e o próprio PIS e COFINS.
Com relação à exclusão do ICMS, a Companhia propôs a competente
ação mandamental, tendo sido a mesma julgada improcedente. A
decisão do Supremo Tribunal Federal (“STF”) em 2017, a qual considerou
inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS,
fundamentou a interposição (2018) de uma ação rescisória, buscando
revogar os efeitos do trânsito em julgado e, consequentemente, o
acolhimento da pretensão da Companhia em ter restituído os valores
indevidamente, bem como a suspensão dos recolhimentos presentes.
Não há decisão definitiva, seja no âmbito do processo apreciado pelo
STF, bem como pela ação individual interposta pela Companhia, o
que impede o reconhecimento de tais valores nessa Demonstração
Financeira; bem como que, para análise quantitativa dos valores a serem
restituídos, torna-se imperioso a definição dos termos e do período em
considerado na decisão judicial.
A Companhia, por meio de seus assessores jurídicos, avalia como
possibilidade de êxito possível a restituição do tributo pago a maior, em
especial após 2017 por força da decisão do STF.
Com relação à exclusão do ISS, a Companhia propôs ação em
dezembro de 2019, tendo sido proferida sentença de procedência
em fevereiro de 2020. A União interpôs recurso e não há decisão
definitiva, o que impede o reconhecimento de tais valores nessa
Demonstração Financeira; bem como que, para análise quantitativa
dos valores a serem restituídos, torna-se imperioso a definição do
período considerado na decisão judicial.
A Companhia, por meio de seus assessores jurídicos, avalia como
possibilidade de êxito possível a restituição do tributo pago a maior.
Com relação à exclusão do PIS e COFINS de sua própria base,
a Companhia propôs ação em dezembro de 2019. Foi proferida
sentença de improcedência no juízo singular, decisão que foi
mantida em segunda instância, tendo sido interpostos embargos
declaratórios, pendentes de julgamento.
A Companhia, por meio de seus assessores jurídicos, avalia como
possibilidade de êxito remota a restituição do tributo pago a maior.
b) Contingências trabalhistas
As contingências trabalhistas referem-se a ações movidas por exempregados da Companhia e a ações movidas por ex-empregados de
empresas terceirizadas por responsabilidade solidária.
A quantidade dessas ações é demonstrada da seguinte forma:
2020
2019
Quantidade de ações movidas por
Ex-empregados CEG
33
35
Ex-empregados terceiros
629
593
Outros (Ministério Público, INSS)
4
13
666
641
A tabela a seguir apresenta a composição da provisão dos processos
trabalhistas:
2020
2019
Ex-empregados CEG
7.231
6.689
Ex-empregados terceiros
34.556
36.067
41.787
42.756
As reclamações trabalhistas classificadas como de êxito possível por parte
da Companhia totalizam em 31 de dezembro de 2020 R$50.615 (R$48.043
em 31 de dezembro de 2019).
A Companhia, visando à redução das contingências trabalhistas atuais e
futuras, tem adotado os seguintes planos de ação:
(i) Melhoria do processo de contratação e gestão das atividades das
empresas contratadas.
(ii) Análise dos processos mais antigos e relevantes de ex-empregados da
CEG e ex-empregados de empresas terceirizadas para propor acordos,
visando à redução da contingência laboral e custos com os advogados.
(iii) Contratação de empresa para realização de auditorias nas empresas
terceirizadas e acompanhamento do cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias.
(iv) Realização de reuniões com as empresas terceirizadas que ainda
prestam serviço para a CEG e possuem processos trabalhistas, para
propor um trabalho conjunto de redução de contingências laborais.
(v) Retenção das cauções das empresas terceirizadas para redução
das provisões.
c) Contingências cíveis
As contingências cíveis provisionadas referem-se a ações movidas
por terceiros contra a Companhia, em 31 de dezembro de 2020, essas
causas totalizam R$62.584 (R$59.256 em 31 de dezembro de 2019).
Não há destaque, pois individualmente os processos não apresentam
valores relevantes.
Há, na Companhia, outros processos que não estão provisionados
por estarem classificados como perda possível no valor de R$16.144
(R$12.928 em 31 de dezembro de 2019) por nossos consultores jurídicos,
que acompanham o andamento dos processos.
d) Contingências regulatórias
As contingências regulatórias provisionadas referem-se a ações movidas
por terceiros contra a Companhia, em 31 de dezembro de 2020, essas
causas totalizam R$2.108 (R$521 em 31 de dezembro de 2019). Com
destaque para o processo E-33/100.459/2004 que representa o total de
R$ R$1.927 da provisão total.
Há, na Companhia, outros processos que não estão provisionados por
estarem classificados como perda possível no valor de R$790 por nossos
consultores jurídicos, que acompanham o andamento dos processos.

22. Informações por segmento
A Companhia atua, somente, no segmento de distribuição de Gás no Estado do Rio de Janeiro e sua demonstração de resultado reflete essa atividade.
Desta maneira, a Administração acredita que sua demonstração de resultados, e as demais informações constantes nestas notas explicativas, apresentam as
informações requeridas sobre seu único segmento operacional.
A Administração analisa o desempenho da Companhia considerando as características do seu mercado consumidor e, dessa forma, subdivide o resultado
de suas operações nos seguintes segmentos: mercado residencial (956.705 clientes pessoas físicas que possuem em seus domicílios equipamentos a gás
natural como aquecedores e fogões), comercial (12.789 pequenos e médios estabelecimentos comerciais como restaurantes, bares, shopping centers e
hotéis), industrial (257 indústrias de diversos setores como químico, fundição e siderurgia, vidros, bebidas entre outros), termoelétrico (4 Usinas de Geração de
Energia movidas a gás natural) e automotivo (484 postos de combustível de gás natural veicular GNV), todos localizados na área de concessão da Companhia,
que compreende a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Vale destacar que em nenhum de seus segmentos a Companhia possui um determinado
cliente que individualmente represente 10% (dez por cento) de sua receita total, não havendo dependência com relação a um único cliente.
A composição da margem por segmento pode ser assim demonstrada:
Margem por segmento em 2020
Outras
Segmentos
Residencial Comercial
Industrial Termelétrico Automotivo Construção
Total
receitas
123.649
49.409
421.103
9.315
840.343
1.721.270
3.165.089
Volumes m³ mil (não auditado)
Receita bruta
988.646
227.131
879.114
9.933
1.606.880
97.882
190.718
4.000.304
(207.634)
(48.641)
(170.694)
(2.270)
(347.789)
(38.285)
(815.313)
Deduções
Receita líquida
781.012
178.490
708.420
7.663
1.259.091
97.882
152.433
3.184.991
(199.966)
(84.339)
(604.597)
(7.387) (1.138.308)
(97.882)
(6.665) (2.139.144)
Custo
581.046
94.151
103.823
276
120.783
145.768
1.045.847
Resultado bruto
(544.550)
Despesas/receitas
Resultado antes da tributação
521.297
(169.222)
Provisão p/IR e contribuição social
352.075
Lucro do exercício
Margem por segmento em 2019
Outras
Segmentos
Residencial Comercial
Industrial Termelétrico Automotivo Construção
receitas
Total
Volumes m³ mil (não auditado)
112.699
73.742
434.927
1.164.017
1.007.213
2.792.598
Receita bruta
923.990
338.687
1.021.766
967.191
2.238.364
102.662
141.970
5.734.630
Deduções
(194.032)
(72.657)
(197.976)
(121.376)
(484.466)
(33.011) (1.103.518)
Receita líquida
729.958
266.030
823.790
845.815
1.753.898
102.662
108.959
4.631.112
(253.228)
(136.547)
(708.890)
(779.412) (1.562.333)
(102.662)
(19.494) (3.562.566)
Custo
Resultado bruto
476.730
129.483
114.900
66.403
191.565
89.465
1.068.546
Despesas/receitas
(521.996)
Resultado antes da tributação
546.550
(173.632)
Provisão p/IR e contribuição social
Lucro do exercício
372.918
(*) As outras receitas têm a seguinte composição:
2020
Receitas de serviços
Receitas de serviços taxados
Receita de aluguéis

2019

171.293 130.529
6.794

10.726

12.631

715

190.718 141.970
A Administração não efetua a gestão dos ativos e passivos da
Companhia por segmento, motivo pelo qual não é apresentada a
composição dessas informações.

23. Receita líquida
A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:
Demonstração da receita líquida
2020
2019
Venda de gás (a)
3.711.704 5.489.998
Contratos de construção
97.882
102.662
Outras receitas (b)
190.718
141.970
4.000.304 5.734.630
Total receita bruta
(-) ICMS
(445.504) (661.813)
(-) ISS
(4.774)
(1.750)
(-) PIS
(62.375)
(74.576)
(-) COFINS
(287.303) (343.504)
(-) Taxa de regulação
(15.357)
(21.875)
Total de deduções
(815.313) (1.103.518)
Receita líquida
3.184.991 4.631.112
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(a) A variação entre a receita de venda de gás em 2020 comparada
ao exercício de 2019 decorre, predominantemente, da migração de
clientes do segmento termoelétrico conforme descrito no item 1.1
destas demonstrações financeiras.
(b) É constituído principalmente pela receita de ATR (Acesso de
Terceiros à Rede), em que o cliente remunera a passagem do gás
pela rede, pois a aquisição do gás é negociada com a Petrobras.
Ademais, são registradas nesta linha receitas provenientes de
partes relacionadas e demais prestações de serviços.
24. Custo do serviço
2020
2019
Compra de gás e de serviços
(1.916.169) (3.369.624)
Custo dos contratos de construção
(97.897) (102.675)
Custo de pessoal
(17.726)
(20.479)
Custo de amortização do intangível
(107.352)
(69.788)
(2.139.144) (3.562.566)
25. Compromissos e contingências
25.1. Fornecedor de gás
Em 28 de novembro de 2008, entrou em vigência o contrato de
fornecimento de gás natural com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
para uso convencional (“Contrato”), assinado em 18 de julho de 2008.
Em 1º de julho de 2019, foi celebrado o Termo Aditivo nº 13 ao contrato
de fornecimento de gás natural com a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, no qual as partes acordam em aumentar a quantidade diária
contratual, de 4.650.000 m³/dia para 4.860.000 m³/dia.
Em 10 de dezembro de 2019, foi celebrado o Termo Aditivo nº 14 ao
contrato de fornecimento de gás natural com a Petróleo Brasileiro S.A.
- Petrobras, no qual as partes acordam em diminuir a quantidade diária
contratual, para 4.800.000 m³/dia e a adesão a uma nova política de
preços, indexada aos preços internacionais do petróleo tipo Brent. Esse
aditivo se encontrava vigente na data de encerramento do exercício.
Pelos aditivos nº 13 e nº 14 ao citado contrato de fornecimento
de gás natural, a CEG se comprometeu a partir do ano de 2019 e,
consequentemente, do ano de 2020:
(i) A retirar da Petrobras e, mesmo que não retire, a pagar uma
quantidade de gás que, na média diária do referido mês, corresponda
a 70% da QDC - compromisso Retirada Mínima Mensal (RMM);
(ii) A retirar da Petrobras e, mesmo que não retire, a pagar um Encargo
de Capacidade do referido mês, correspondente a 100% da QDC.
No exercício de 2020, não houve pagamento relacionado à Retirada
Mínima Mensal.
25.2. Revisão tarifária
No 2º semestre de 2017, a Companhia enviou à Agência Reguladora
de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro AGENERSA a proposta de revisão tarifária (4ª Revisão Quinquenal
Tarifária), conforme determina a cláusula sétima do contrato de
concessão firmado entre a Companhia e o Estado do Rio de Janeiro em
21 de julho de 1997. Posteriormente, em 28/09/2018 e em 19/11/2018,
foram enviados Relatórios Complementares da 4ª Revisão Quinquenal
de Tarifas visando adequar ao cenário mais atual e ainda atender à
solicitação do Poder Concedente. O processo de revisão tarifária
encontra-se atrasado, aguardando definição da Agência Reguladora.
Em 30 dezembro, foi proferida a Deliberação AGENERSA nº 4.164,
a qual reconheceu o direito da Companhia em reajustar a tarifa, no
percentual de 24,52%, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2021;
bem como, considerando os efeitos da pandemia, autorizou que a
Companhia procedesse com o reajuste de forma escalonada ao longo
do ano, incidindo em fevereiro o percentual de 4% e; para os meses
de maio, agosto e novembro, o percentual de 6,2%. Adicionalmente, a
deliberação determinou a escrituração paralela, em formato de conta
gráfica, para comparação dos valores efetivamente arrecadados com
aqueles que seriam devidos se o realinhamento tarifário fosse feito
pela adoção dos percentuais ordinários de atualização monetária.
Havendo impacto, o mesmo será lançado como compensação no
exercício de 2022.
26. Despesas de vendas, administrativas e gerais
2020
2019
Despesa de pessoal
(79.597)
(84.057)
Serviços profissionais e contratados (a)
(104.959)
(94.463)
Amortização
(31.638)
(62.706)
Serviços e outros gastos
(31.483)
(50.287)
Serviços de manutenção
(37.585)
(40.155)
Utilidades, materiais e serviços
(15.547)
(19.292)
Despesa de vendas
(6.555)
(6.528)
Entidade de previdência privada
(2.413)
(1.263)
Provisões (reversões) líquidas
(45.066)
(7.912)
Provisão para perdas de crédito esperada
(56.780)
(69.144)
(411.623) (435.807)
(a) O saldo contido na referida conta refere-se substancialmente aos
serviços operacionais como cobrança, teleatendimento, entrega de
fatura e leitura de medidores, comercialização e atendimento ao cliente.
Adicionalmente, existem outros serviços corporativos, como serviços e
licenças vinculados à tecnologia da informação e segurança.
27. Outras receitas e despesas, líquidas
2020
2019
Impostos e taxas (a)
(17.759)
(19.076)
Ganho/perda na alienação de intangível
299
Indenização a terceiros
(10.060)
(14.379)
Recuperação/despesa com impostos
(4.563)
(1.622)
Outras receitas operacionais
11.703
13.150
Outras despesas operacionais
(1.757)
(13.187)
(22.436)
(34.815)
(a) Com a finalidade de manutenção do equilíbrio das finanças públicas,
o Governo do Estado do Rio de Janeiro instituiu o Fundo Estadual
de Equilíbrio Fiscal (FEEF). A referida legislação foi regulamentada
e publicada no Diário Oficial do Estado em novembro de 2016.
28. Resultado financeiro
2020
2019
Receitas financeiras
Rendas sobre aplicações financeiras
3.504
6.623
Receita de juros e encargos
6.819
30.233
Atualizações monetárias ativas
1.439
26.228
Outras receitas financeiras
4.155
2.988
15.917
66.072
Despesas financeiras
Juros de empréstimo
(49.037)
(61.339)
IOF
(3.594)
(299)
Atualizações monetárias passivas
(38.503)
(39.760)
Fiança bancária
(13.613)
(14.417)
Outras despesas financeiras
(1.661)
(1.631)
(106.408) (117.446)
(90.491)
(51.374)
29. Seguros
A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos,
buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas
operações. As coberturas foram contratadas pelos montantes a seguir
indicados, considerados suficientes pela Administração para cobrir
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, os riscos
envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores
de seguros. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía as
seguintes principais apólices de seguro contratadas com terceiros:
Em milhares
Importâncias
Ramos
Vigência das apólices
seguradas
Risco operacional
29/10/2020 a 29/10/2021
710.000
Responsabilidade civil geral 29/10/2020 a 29/10/2021
852.000
Responsabilidade civil administradores - diretores e
dirigentes
29/10/2020 a 29/10/2021
94.000
30. Evento subsequente
Em 10 de março de 2021, a Agência Reguladora de Energia e
Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA
realizou sessão regulatória pública, de forma on-line, para julgamento
do processo referente à quarta revisão quinquenal tarifária
(quinquênio 2018-2022).
A Naturgy elaborou, ao longo de todo o processo, ampla oferta técnica
de subsídios, estudos de consultorias especializadas e argumentos
jurídicos robustos para defender suas propostas, devidamente
apresentadas à agência reguladora. No entanto, o Conselho Diretor da
casa, por maioria de votos e uma abstenção, não acatou diversos pleitos.
A deliberação, publicada em 24 de março não publicada, imputou a esta
Distribuidora uma redução na ordem de 13% em sua margem tarifária.
A referida decisão terá vigência após 01 de abril de 2021.
A Companhia e seus assessores legais entendem que a referida
decisão não se coaduna com a melhor prática legal e apresentará,
oportunamente, seus argumentos para a reforma da decisão. Nada
obstante a confiança que tal decisão será reformada, a Companhia
analisará de forma adequada a referida decisão e adotará medidas
de adequações à nova tarifa. A Administração da companhia entende
que a redução tarifária não acarretará riscos de descontinuidade da
companhia ou a qualidade e segurança dos serviços prestados.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Rio de Janeiro-RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG (Companhia)
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 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 Companhia, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos
em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das
demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras
e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição
de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos
procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras”, incluindo aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa
forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos
de distorções significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo
aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as
demonstrações financeiras da Companhia.
Receita de venda de gás fornecida e não faturada
Parte das receitas reconhecidas pela Companhia referem-se a serviços prestados e não faturados aos consumidores
finais (“receitas não faturadas”), uma vez que o faturamento é efetuado tomando como base ciclos de leitura que
em alguns casos se sucede ao período de encerramento contábil. A receita não faturada é estimada para a venda
de gás realizada nos últimos dias de cada mês e estornada no mês subsequente quando do efetivo faturamento.
Conforme divulgado na Nota 7, em 31 de dezembro de 2020, essa estimativa totalizou R$130.888 mil e foi mensurada
com base nas projeções de consumo de gás, calculado com base no volume consumido de cada cliente no último
mês. Considerando que o reconhecimento de parte da receita da venda de gás envolve julgamento significativo por
parte da Administração na determinação das premissas nas quais as estimativas se suportam, além da magnitude
dos montantes envolvidos, o monitoramento desse assunto foi considerado como significativo para auditoria e
mantido como um assunto importante no processo de auditoria neste exercício.
Como nossa auditoria conduziu este assunto
Nossos procedimentos de auditoria para a receita de gás fornecida e não faturada incluíram, entre outros: (i)
compreensão e documentação do processo de estimativa, incluindo a determinação e revisão das premissas por
parte da administração; (ii) procedimentos analíticos sobre a movimentação mensal das receitas, utilizando dados
desagregados por tipo de receita, para identificar movimentações inconsistentes às nossas expectativas obtidas
a partir de nosso conhecimento prévio da Companhia e do setor e que possam indicar potenciais problemas de
reconhecimento de receita fora da competência; (iii) recálculo da estimativa de receita de venda de gás realizada e não
faturada em dezembro de 2020 considerando: (a) comparação da estimativa com a receita efetivamente faturada no
mês subsequente; (b) comparação das tarifas utilizadas para valorização da receita por segmento de cliente, com as
tarifas determinadas pelo órgão regulador; (c) dias estimados de consumo não faturado por cliente; (iv) reconciliação
do saldo da receita não faturada com os registros contábeis; e (v) seleção, em base amostral de receitas estimadas por
cliente para inspeção do documento de última medição realizada no ano, com o objetivo de confirmar que a quantidade
de dias estimados por cliente descritos acima é obtida a partir da data da última leitura no medidor de gás.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a avaliação da
administração, consideramos que as políticas de mensuração e reconhecimento das receitas não faturadas
adotadas pela administração, assim como as respectivas divulgações nas notas explicativas, são aceitáveis, no
contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Mensuração do passivo atuarial
A Companhia tem planos vitalícios de benefício pós-emprego, concedidos a empregados e ex-empregados, relativos
à assistência médica e plano de pensão. Os saldos decorrentes de sua mensuração são relevantes no contexto das
demonstrações financeiras e envolvem a necessidade de considerar premissas e julgamentos para determinação
dos valores. Em 31 de dezembro de 2020, as obrigações atuariais da Companhia totalizam R$250.308 mil conforme
mencionado na Nota 20.
O monitoramento desse assunto foi considerado significativo para nossa auditoria, uma vez que o processo de
mensuração desse passivo é complexo e envolve um alto grau de subjetividade e é baseado em cálculos atuariais,
que utilizam diversas premissas, tais como taxa de retorno esperada sobre os ativos de fundo de pensão,
crescimentos salariais futuros, taxas de mortalidade e aumentos futuros de benefícios de aposentadorias e pensões.
Essas obrigações são altamente sensíveis a mudanças nessas premissas.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a atualização de nosso entendimento dos processos
relevantes estabelecidos pela Administração para o cálculo das obrigações relacionadas aos benefícios a empregados.
Com o auxílio de nossos especialistas atuariais, obtivemos o entendimento e validamos através de recálculo
independente, as principais premissas aplicadas pela Administração através de empresa especializada em avaliação
atuarial, contratada pela Administração, para o cálculo das obrigações de benefícios a empregados e comparamos
as principais premissas com as aquelas usualmente praticadas no mercado e aplicadas no cálculo das obrigações.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o passivo atuarial, que está consistente com
a avaliação da administração, consideramos que os critérios e premissas de mensuração desde passivo adotados
pela administração, assim como as respectivas divulgações nas notas explicativas, são aceitáveis, no contexto das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

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, 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.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da administração e não expressamos
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 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 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.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos
ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as
respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles
que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente
e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso
relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando,
em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os
benefícios da comunicação para o interesse público.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Felipe Sant’Anna Vergete
Contador CRC RJ 106.842/O-6

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, reunidos nesta data, examinaram o Relatório da Administração, as Demonstrações
Financeiras e respectivas Notas Explicativas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e a
proposta de Destinação do Resultado de 2020.
Com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia

no decorrer do exercício e, considerando, ainda, o relatório dos auditores independentes, emitido sem ênfases e
ressalvas, com data de 25/03/2021, o Conselho Fiscal, por unanimidade, é de opinião que os referidos documentos
e propostas encontram-se em condições de serem aprovados pela Assembleia Geral dos Acionistas.
Rio de Janeiro (RJ), 25 de março de 2021.
Felipe Kfuri Moreira da Silva
Renato Achutti
Murici dos Santos

Decreto regulamenta o pagamento do Auxílio Emergencial 2021

O

apoio financeiro que será pago
a trabalhadores
informais de baixa renda e
aqueles inscritos em programas sociais como o Bolsa Família, caso o novo benefício seja mais vantajoso,
começará a ser pago a partir
do dia 4 ou 5 de abril. A previsão tem como base o decreto que o presidente Jair
Bolsonaro assinou regulamentando o pagamento do
Auxílio Emergencial 2021,
instituído no último dia 18
de março por meio de Medida Provisória. O texto foi
publicado em edição extra
do Diário Oficial da União
(DOU), nesta sexta-feira.
A nova rodada do Auxílio Emergencial pagará
quatro parcelas com valor
médio de R$ 250 cada uma.

Esse valor pode chegar a
R$ 375, no caso de famílias
que tenham apenas a mãe
como provedora, ou R$
150, no caso de família unipessoal (formada por uma
única pessoa). Ao longo do
ano passado, o auxílio chegou a atingir 68 milhões de
pessoas, mas agora o novo
programa deve atender, nas
projeções do governo, cerca
de 45,6 milhões de famílias.
Essa redução se dá, segundo o governo, após o cruzamento de dados que concentrou as transferências no
público considerado mais
vulnerável.
Pelo decreto, as parcelas
do auxílio serão pagas independentemente de novo
requerimento, desde que
o beneficiário atenda aos
requisitos estabelecidos na

Medida Provisória. O governo vai usar a mesma base de dados de quem se cadastrou para o programa no
ano passado, pelo aplicativo
ou pelo site da Caixa Econômica Federal, além daquelas pessoas inscritas no
Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) e
no Bolsa Família. Uma das
novidades é o recebimento
do benefício ficará limitado
a um beneficiário por família. Critérios
Segundo a agência Brasil,
os trabalhadores formais
(com carteira assinada e
servidores públicos) continuam impedidos de solicitar o auxílio emergencial.
Além disso, cidadãos que
recebam benefício previdenciário, assistencial ou
trabalhista ou de programa

de transferência de renda
federal, com exceção do
Bolsa Família e do PIS/
Pasep, não fazem parte do
público que receberá as parcelas de R$ 250. Para fins
de elegibilidade, serão avaliados os critérios com base no mês de dezembro de
2020, informou o governo.
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 valendo 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).

As pessoas que não movimentaram os valores do
Auxílio Emergencial e sua
extensão,
disponibilizados na poupança digital
em 2020, não terão direito
ao novo benefício, assim
como quem estiver com
o auxílio do ano passado
cancelado no momento da
avaliação de elegibilidade
para 2021.
O auxílio emergencial
2021 ainda prevê outros critérios de elegibilidade. Estão excluídos os residentes
médicos, multiprofissionais,
beneficiários de bolsas de
estudo, estagiários e similares. Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 em 2019 ou tinha
em 31 de dezembro daquele
ano a posse ou a propriedade de bens ou direitos, in-

clusive terra nua, de valor
total superior a R$ 300 mil,
ou tenha recebido em 2019
rendimentos isentos, não
tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte superior a R$ 40 mil, também
não poderá solicitar o novo
benefício.
Quem ainda não terá direito a receber o novo auxílio são pessoas com menos
de 18 anos, exceto mães
adolescentes, quem estiver
no sistema carcerário em
regime fechado ou tenha
seu CPF vinculado, como
instituidor, à concessão de
auxílio-reclusão, quem tiver indicativo de óbito nas
bases de dados do governo
federal ou tenha seu CPF
vinculado, como instituidor, à concessão de pensão
por morte.
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Brasil quer melhorar posição no ranking mundial de negócios

T

endo como objetivo simplificar
processos como
a abertura de empresas, o
comércio exterior de bens e
serviços, a execução de dívidas e a proteção a acionistas
minoritários, o presidente
Jair Bolsonaro, em cerimônia realizada nesta segundafeira no Palácio do Planalto,
assinou Medida Provisória
estabelecendo
iniciativas
para reduzir a burocracia e
modernizar o ambiente de
negócios no país.
Também visa a elevar
a posição do Brasil em
rankings internacionais que
mensuram os melhores países para se fazer negócios.
Uma das metas é colocar
o Brasil, até 2022, entre os

primeiros 50 melhores países no relatório Doing Business, elaborado pelo Banco Mundial. Anualmente,
o Doing Business avalia a
facilidade de se fazer negócios em 190 países.
Abertura de empresas
A Medida Provisória tem
instrumentos para tornar
mais simples e ágil a abertura de empresas ao determinar a unificação de inscrições fiscais federal, estadual
e municipal no CNPJ, eliminando análises de viabilidade - que existem apenas no
Brasil - e automatizando a
checagem de nome empresarial em segundos.
No caminho de integrar

ainda mais o Brasil à economia global, por meio de alterações na legislação, a medida
busca desburocratizar, simplificar e facilitar o comércio
exterior de bens e serviços.
Um exemplo é que o texto
assegura a disponibilidade de
guichê único eletrônico aos
operadores de comércio exterior e prevê que quaisquer
exigências baseadas nas características das mercadorias
sejam impostas somente por
meio de lei.
Investidores minoritários
Outro ponto é a alteração
da Lei das Sociedades Anônimas buscando proteger os
investidores minoritários e
reforçar a governança. De

acordo com a SecretariaGeral da Presidência, seguindo as boas práticas definidas
pelo Banco Mundial, essas
mudanças aumentarão o poder de decisão dos acionistas, inclusive minoritários, e
vedar o acúmulo de funções
entre o principal dirigente da
empresa e o presidente do
Conselho de Administração,
entre outras medidas.
Execução de contratos
Busca tornar mais rápida
a cobrança e recuperação
de crédito mediante a autorização do Poder Executivo para instituir o Sistema
Integrado de Recuperação
de Ativos (Sira). O sistema
é capaz de reunir dados ca-

dastrais, relacionamentos e
bases patrimoniais de pessoas físicas e jurídicas com
o objetivo de reduzir o custo de transação da concessão de crédito por meio do
aumento da efetividade das
ações judiciais que envolvam a recuperação de créditos públicos ou privados.
Assim, os conselhos profissionais poderão tomar
medidas administrativas de
cobrança, tais como a notificação extrajudicial e a
inclusão em cadastros de
inadimplentes, contribuindo para diminuir a sobrecarga judiciária brasileira.
Alteração no Código Civil
A medida provisória faz

alteração pontual do Código Civil com o objetivo
de cristalizar o instituto da
prescrição intercorrente já
consagrado pelo Supremo
Tribunal Federal na Súmula 150, contribuindo, dessa
forma, para o aumento da
segurança jurídica.
Com o objetivo de aumentar a celeridade de alguns processos de acesso
à energia elétrica, o texto
da medida propõe soluções
como o estabelecimento de
prazo para o Poder Público
autorizar obras de extensão
de redes de distribuição de
energia elétrica. A iniciativa
é importante para que as
pessoas e empresas tenham
acesso à energia em tempo
razoável.

INSS não funcionará em cidades que decretaram ‘feriadão’
As agências do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) não abrirão nas cidades em que os governos
locais anteciparam feriados
e pontos facultativos, como
medida de combate à pandemia. A portaria prevendo a medida foi publicada
no Diário Oficial da União
(DOU) desta segunda´feira.
Em nota publicada na sexta-feira (26), o instituto informou que suspenderia o
atendimento presencial em
São Paulo e no Rio de Janeiro até 1º de abril, seguindo
os decretos locais de antecipação de feriados.

O instituto informou
também que está entrando
em contato com os segurados que tinham atendimento agendado para o
período, para reagendar o
horário. No entanto, alerta que alguns contatos
podem ser inviabilizados
devido a desatualizações
nos cadastros: “Caso não
receba nenhuma ligação
do instituto, o segurado
que possui horário agendado de 26 de março a 1º
de abril deve ligar para o
telefone 135 e remarcar
o atendimento. O INSS
orienta os segurados a não

se dirigirem às agências
durante esse período”.
Norte e Centro-Oeste
O INSS acrescenta que,
após duas semanas com
o atendimento suspenso,
reabrirá suas agências nas
regiões Norte e CentroOeste – mas apenas para
atendimentos agendados.
Nas agências onde são realizadas perícias médicas e
avaliações sociais não haverá atendimento.
“Já nas localidades onde
vigore decreto municipal/
estadual
determinando

fechamento do comércio
e outras atividades para
ampliar o isolamento social e conter o avanço da
Covid-19, o INSS analisará pontualmente a situação de cada unidade para
determinar a manutenção
ou não dos atendimentos”, complementa a nota
ao informar que, em todas
suas unidades, o INSS tem
adotado protocolos de
proteção e prevenção ao
contágio.
Canais remotos
O INSS lembra que boa

parte dos serviços oferecidos pode ser acessada por
meio de canais remotos de
atendimento como o Poeral
Meu INSS (aplicativo e site)
e a Central Telefônica 135.
Pelo Portal Meu INSS,
o cidadão pode requerer
benefícios, emitir extratos,
cumprir exigências e agendar atendimento presencial.
Pelo telefone 135, entre outros serviços é possível fazer inscrição na Previdência
Social, obter orientações,
esclarecer dúvidas, solicitar
benefícios e agendar atendimento presencial.
As unidades em São Pau-

lo e Rio de Janeiro suspenderão o serviço Exigência
Expressa durante o período de fechamento de suas unidades. Esse serviço
possibilita, ao segurado que
já fez algum requerimento,
entregar cópias de documentação complementar,
por meio do depósito em
urnas localizadas em frente
às agências. “Os segurados
que precisarem apresentar
documentação complementar nesse período podem
anexar cópias digitalizadas
dos documentos solicitados
no Portal Meu INSS”, esclarece o instituto.

O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.
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Rio de Janeiro, 29 de março de 2021 - A OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Grupo”, “OceanPact” ou “Companhia”), uma
empresa brasileira que desenvolve e implanta soluções seguras, eficientes e inovadoras nas áreas de meio ambiente, serviços submarinos e apoio logístico e engenharia, apresenta os resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2020 (4T20 e
12M20). As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto onde indicado o contrário, estão apresentadas em Reais
(R$), seguem as normas contábeis internacionais (IFRS). As comparações referem-se aos mesmos períodos de 2019.
DE DESTAQUES DO ANO DE 2020
• Receita líquida de R$ 642,6 milhões, crescimento de 45,0%
• EBITDA Ajustado de R$ 160,5 milhões aumento de 54,9%
• Incremento na Margem EBITDA Ajustada de 1,6 p.p. (de 23,4% em 2019 para 25,0% em 2020)

• Aumento do ROIC Ajustado de 8,2% em 2019 para 13,9% em 2020
• Adição de 5 embarcações à frota, totalizando 24 embarcações em dez/2020
• Acréscimo de R$ 1,7 bilhão de backlog que totalizou R$ 2,4 bilhões (equivalente a 3,3x o faturamento de 2020)
• 2 primeiras emissões de debêntures da Companhia no valor de R$ 265 milhões
• IPO da Companhia em fevereiro de 2021 com oferta de R$ 1,07 bilhão
• Forte Pipeline de oportunidades em andamento: Bids Petrobras (RSVs) e IOCs, M&A UP Offshore e plano de
crescimento em ROVs
• Impacto nos resultados com atrasos nas entregas e adiamentos de contratos, bem como aumento de custos
devido a pandemia Covid 19

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
SEGMENTO DE SERVIÇOS. Receita Líquida e EBITDA Ajustado do Segmento de Serviços. O EBITDA Ajustado foi 38%
maior em 2020 (saindo de R$ 41,1 milhões em 2019 para R$ 56,8 milhões, em 2020) com aumento de 2,0 p.p. na Margem
EBITDA Ajustada. Este crescimento se deveu principalmente a: (i) consolidação das aquisições (Geociências e OML) a partir
de novembro de 2019; e (ii) venda de equipamentos de Oil Spill que afetou apenas o EBITDA Ajustado e a margem EBITDA
Ajustada. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo menor volume de contratos de engenharia.

O ano de 2020 foi com certeza um ano de desafios e transformações. Um verdadeiro teste prático na busca do equilíbrio entre atributos tão diferentes como determinação, precaução, velocidade e resiliência. Começamos o ano com uma grande expectativa para
o nosso crescimento na área de serviços submarinos, pois havíamos nos posicionado muito bem na licitação para as embarcações
do tipo RSV (ROV Support Vessel, sendo que os ROVs são os remotely operated vehicles, ou robôs submarinos) no final de 2019.
Assim, além dos dois navios adquiridos em 2019, Abrolhos e Parcel das Paredes, pudemos incluir mais três RSVs na nossa frota:
Parcel das Timbebas, Parcel do Bandolim e Parcel dos Meros, ficando com um total de cinco RSVs.As decisões que precisamos
tomar ao longo do ano não foram fáceis. A chegada da pandemia da COVID ainda em março, causou um atraso na estruturação do
financiamento dessas aquisições e customizações bem como para o alongamento da nossa dívida. Para proteger o caixa da empresa, tivemos que tomar a difícil decisão de renunciar às opções da contratação de uma sexta embarcação RSV, e da internalização
da operação dos ROVs. Decidimos nos concentrar na estruturação criativa e segura da entrega dos cinco RSVs nos seus respectivos contratos. A negociação de alternativas de afretamento dos navios caso a compra se tornasse inviável, e a estruturação da
emissão das debentures foram fundamentais para nosso sucesso. Interessante notar que na hora das questões difíceis, sempre
nos voltamos natural e espontaneamente aos nossos valores, e o primeiro deles é o que chamamos de: “Dá pra fazer” – Se puder
ser feito com segurança, nós faremos. Não temos medo das dificuldades e não medimos esforços para fazer o que for preciso. Estamos sempre disponíveis e preparados para agir rapidamente. Mas, o segundo valor é: “O jeito certo” - O que precisa ser feito,
nós fazemos bem-feito, de forma sustentável e justa. Cumprimos o que prometemos e entregamos o combinado, respeitando as
pessoas, as normas e o meio ambiente. Foi assim que equilibramos a determinação e vontade de crescer, com o compromisso de
fazer bem-feito, na velocidade possível e garantindo a entrega do combinado com clientes, parceiros, financiadores e acionistas.
Sabíamos que teríamos outras oportunidades para operar nossos próprios ROVs, e para adicionar novos RSVs à nossa frota no
futuro, e focamos na entrega do possível e seguro no momento, o que já seria uma realização muito importante, como foi. Tomada
a decisão de assinar os contratos com os clientes e com os vendedores e afretadores das embarcações, restava o desafio de conseguir mobilizar três navios estrangeiros e dois brasileiros em contratos novos enquanto operávamos nossa frota existente, e tudo
isso no meio da pandemia. Fomos os primeiros a adotar o procedimento de testagem para 100% dos tripulantes após 3 dias de
isolamento em quartos individuais de hotéis e pousadas, mantendo esse isolamento até o recebimento dos resultados, e garantindo
um mínimo de 7 dias de isolamento pré-embarque para todos os navios da frota. Fizemos mais de 4000 testes, acordamos a adoção
do nosso protocolo por todos os parceiros e clientes que embarcam conosco e seguimos operando assim até hoje. Enquanto nossos
mais de 1400 marítimos e pessoal de campo estiveram na ponta garantindo a continuidade das operações, serviços e contratos,
todos os escritórios entraram no regime de trabalho remoto em 16/3/20, e seguem assim até hoje. Para garantir a continuidade dos
trabalhos e o suporte adequado às tripulações e equipes de apoio nas bases operacionais minimizando a exposição das pessoas e
a circulação do vírus, contratamos médicos, enfermeiros, testes, laboratórios, apoio emocional e suporte clínico para todos os funcionários, inclusive seus dependentes. Todos os casos suspeitos ou positivos para COVID são acompanhados de perto por nossa
sala de crise (instalada em 11/3/20), e as internações monitoradas por equipe médica externa independente. Além desse crescimento na área de serviços submarinos, as demais atividades da companhia também apresentaram resultados importantes. Durante o
ano, renovamos o contrato de serviços de monitoramento ambiental com a Petrobras vencendo uma nova licitação. Este contrato,
que atende todas as bacias marítimas do país, estava em vigor desde 2015 e foi agora renovado por mais quatro anos trazendo um
backlog de R$ 234 milhões. Também assinamos seis novos contratos com os clientes Exxon, Karoon (dois contratos), AET, Petrorio
e Trident, dois deles para as embarcações do tipo OSRV (Oil Spill Recovery Vessel), Martin Vaz e Didi–K, no valor de R$ 72 milhões,
um para embarcação PSV (Platform Support Vessel) Ilha de São Sebastião, no valor de R$ 76 milhões, e três contratos de serviços
de Oil Spill com backlog de R$ 82 milhões. Nossa área de consultoria e gerenciamento de emergências ambientais teve igualmente um ano movimentado e desafiador. Enquanto entregávamos todos os estudos ambientais para o licenciamento de todos os
blocos adquiridos pela Exxon, atuamos em três emergências importantes durante a pandemia. Um incêndio florestal, um encalhe
de navio, e a continuidade de ações referentes ao rompimento de uma barragem. Tivemos sucesso em todas essas atividades,
consolidando nossa posição de liderança tanto no licenciamento ambiental offshore, como em emergências ambientais de todo o
tipo. Com tudo isso, alcançamos em 2020 o melhor resultado operacional da nossa história. A receita líquida totalizou R$ 642,6 milhões em 2020, 45,0% acima dos R$ 443,2 milhões em 2019. O EBITDA Ajustado foi 54,9% maior no mesmo período, R$ 160,5
milhões com margem de 25,0% (+1,6 p.p.). Também trabalhamos para a melhora da estrutura de capital da Companhia. Encerramos
o período com uma posição de caixa robusta de R$ 197,3 milhões, proveniente das duas emissões de debêntures realizadas em
setembro de 2020, com captação de R$ 265,0 milhões (prazo de cinco anos com um ano de carência e taxa de CDI + 5,5%). Cerca
de R$ 108,5 milhões destes recursos foram utilizados para alongar a dívida existente e R$ 156,5 milhões para fazer frente às necessidades de capex com compra e adequação das novas embarcações RSV. Nada foi fácil e nem corriqueiro nesse ano de 2020. Além
do aumento dos custos das operações com as quarentenas pré-embarque, exames, logística, EPIs, horas-extras, pessoal reserva,
equipes médicas e de desinfecção, entre outros, tivemos que enfrentar diversos adiamentos de projetos, suspensão de contratos,
e, principalmente, uma enorme dificuldade na logística internacional para recebimento de peças e técnicos estrangeiros nas obras
de customização e manutenção das nossas embarcações existentes e dos contratos novos. Atrasos justificados e compreendidos
pelos clientes, trazem um aumento de custos imediato e passageiro, e uma postergação do fluxo do contrato como um todo. Tivemos
alguns casos de atrasos e de adiamentos desse tipo. Alguns desses adiamentos/interrupções trouxeram oportunidades para inovações importantes, como no caso do projeto de aquisição de dados de geofísica para a Equinor na bacia de Sergipe Alagoas. O
projeto envolvia técnicos canadenses e noruegueses a bordo de nossa embarcação. Decretada a pandemia, todos precisaram
voltar a seus países, e o projeto foi suspenso em março de 2020, com o barco ficando sem contrato. Com a demora da “normalização”
e preocupados com a custosa ociosidade da embarcação e equipes técnicas, montamos um grupo de trabalho liderado por nossa
área de inovação e pela OceanPact GEO, que em conjunto com os fornecedores canadenses e os clientes noruegueses definiram
a instalação de um sistema de controle e acompanhamento remoto das operações, e conseguiram viabilizar, executar, validar e
aprovar pela primeira vez a operação de um AUV (autonomous underwater vehicle), lançado de um navio na bacia de Sergipe-Alagoas, operando a 2000m de profundidade, controlado por um técnico no Canadá, e acompanhado pelo fiscal na Noruega de
outubro de 2020 a janeiro de 2021. Podemos dizer que nossa iniciativa e realização mudou a forma de operar e acompanhar serviços de geofísica em águas profundas. Aproveitamos também os adiamentos de algumas licitações e contratos para acelerar as
docagens regulares de manutenção de classe de nossos navios no primeiro trimestre de 2021, deixando a frota preparada para a
retomada mais acelerada dos projetos que já ocorre a partir do final de março. Fizemos em 2020 um grande esforço para estruturar
a companhia para o crescimento. Melhorias nos sistemas, contratação de consultores, e um importante aumento de quadro nas
áreas de serviços compartilhados e de apoio as operações. A contratação de pessoal no meio da pandemia - para trabalhar de casa
-, naturalmente foi mais um desafio. Enquanto esperamos poder voltar o quanto antes com segurança à nossa sede na Glória, em
ambiente confortável, acolhedor, bonito e integrador, temos hoje mais de 50 funcionários locais que nunca conviveram no escritório
da companhia. Temos usado todas as ferramentas que a tecnologia nos proporciona, mas sabemos que elas não trazem o mesmo
efeito de frequentar o mesmo prédio, refeitório, biblioteca, sem contar a camaradagem e integração com os colegas. O investimento na estrutura para que pudéssemos capturar as oportunidades de crescimento que se colocavam a nossa frente, culminou com a
decisão de preparar a companhia para o IPO. Em 12 de fevereiro de 2021, as nossas ações passaram a ser negociadas no Novo
Mercado da B3, segmento que reúne as empresas com as mais elevadas práticas de governança corporativa. Da oferta total de
R$1,07 bilhão, foram captados R$ 800 milhões de primária no processo de abertura de capital, que serão utilizados na ampliação
dos nossos negócios para atendermos a demanda crescente no setor de apoio marítimo no Brasil, por meio da aquisição de embarcações, equipamentos e da ampliação dos nossos serviços especializados. O processo que nos conduziu ao IPO com inúmeras
reuniões e conversas internas, com conselheiros, consultores, analistas, bancos e com potenciais investidores foi muito valioso e
inspirador, nos ajudando a questionar e validar nossas estratégias de alocação de capital, de tomada de decisão e de visão de longo
prazo. A pandemia nos trouxe também uma demonstração prática da importância da análise criteriosa das oportunidades, nos
apresentando cenários inusitados. Enquanto víamos o preço do barril de petróleo batendo momentaneamente valores negativos,
tínhamos ao mesmo tempo nossos clientes pressionando pela assinatura de contratos para novas embarcações com especificações de alta complexidade, para apoio às demandas de campos de altíssima produtividade. Nossa consolidação e reconhecimento como líderes em questões relacionadas ao meio ambiente marinho, e operações submarinas nos deixa muito contentes e otimistas com nosso mercado atual, e com o futuro, tendo em vista as metas ambiciosas em relação as emissões de gases de efeito estufa por parte de nossos clientes da indústria do petróleo, e a decisão da ONU em proclamar a Década da Ciência Oceânica para o
Desenvolvimento Sustentável de 2021 a 2030. Nós da OceanPact somos parte desse movimento com nossos cientistas, navios e
equipamentos oceanográficos, e com nossos projetos inovadores que vem facilitar a aquisição, gerenciamento, análise e compartilhamento de dados oceanográficos. Seguiremos trabalhando para a criação de valor para todos os nossos stakeholders, contribuindo para que os nossos clientes possam fazer uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos e que isso possibilite
melhorar a vida das pessoas, já que cada vez mais se percebe o quanto as atividades humanas dependem do ambiente marinho,
seja pela regulação do clima, produção de energia, fornecimento de proteína, sequestro de carbono, lazer ou pela simples inspiração
por suas belezas. Agradecemos a confiança dos nossos acionistas e conselheiros, o empenho dos nossos mais de 1.700 colaboradores e a parceria dos nossos clientes e fornecedores que nos ajudaram a entregar um sólido resultado em 2020.
PRINCIPAIS INDICADORES
Destaques Financeiros / Operacionais (em R$ milhões, exceto %)
4T20 4T19%
%Var
2020
Receita líquida
156,5
153,8
1,8% 642,64
EBITDA Ajustado
23,1
34,0
-31,9%
160,5
Margem EBITDA Ajustada
14,8% 22,1%
-7,3% 25,0%
Dívida Bruta
804,4
425,6
89,0%
804,4
Caixa e títulos e valores mobiliários
197,3
51,1
286,1%
197,3
Dívida Líquida
607,1
374,4
62,1%
607,1
Dívida Líquida /EBITDA Ajustado LTM
3,8
3,6
4,7%
3,8
Dívida Líquida Bancária
475,8
343,8
38,4%
475,8
Dívida Líquida Bancária /EBITDA Ajustado LTM
3,0
3,3
-10,6%
3,0
Resultado líquido
(5,9)
15,0
NA
(22,8)
Margem líquida
-3,8%
9,7% -13,5 p.p.
-3,5%
Patrimônio Líquido
158,1
150,4
5,1%
158,1
Capex
59,4
41,1
44,5%
179,2
Frota de embarcações
24
20
20,0%
24
ROIC Ajustado
13,9%
8,2%
5,7 p.p. 13,9%
Colaboradores
1734
1739
-0,3%
1734
Nota: Ajuste de EBITDA e ROIC no valor de R$ 5,7 milhões no 4T20 e R$ 9,3 milhões em 2020 referente a contabilização da
despesa não caixa da outorga de ações para os executivos. Evento não recorrente pré-IPO.
SEGMENTO DE EMBARCAÇÕES. Desempenho Operacional. Frota operacional: Em 2020, a frota média operacional
foi de 14,8 embarcações equivalentes (“embarcação ou embarcações”), aumento de 3,7 embarcações com relação as 11,1
embarcações em 2019.

Taxa de ocupação: Redução de 11,0 p.p. (de 92,7% em 2019 para 81,7% em 2020) em função de: (i) atraso da entrada em
operação do novo contrato da embarcação Martin Vaz, (ii) atraso da customização do Parcel das Paredes, (iii) downtime de
algumas embarcações em função da pandemia e 2,5 embarcações sem contrato em 2020 contra 1 embarcação em 2019.
Diária líquida média: No ano de 2020, a Companhia obteve crescimento de 38% da sua diária líquida média (passando de R$
63,8 mil para R$ 88,1 mil), em função (i) da entrada em operação de embarcações “high spec” com diárias mais elevadas (RSV
Parcel das Paredes, RSV Parcel das Timbebas e MPSV Austral Abrolhos), (ii) variação cambial de contratos antigos, e (iii) fim
do contrato das embarcações Antonio David e Ilha da Trindade, com diárias mais baixas.

Nota 1: Dados operacionais acima não contemplam as 4 embarcações de pequeno porte que se encontram paradas (Célia,
Clarisse, Norte II e Marimar, que representam 754 toneladas ou 2% da tonelagem da frota). Nota 2: “Dias disponíveis” considera
o potencial de dias trabalháveis com 100% de “taxa de ocupação”, “dias em operação” equivale a o número total de dias efetivamente trabalhados, “taxa de ocupação” = “dias em operação” / “dias disponíveis”, “diária média” = “Receita Líquida de embarcações” / “dias em operação”. Receita Líquida e EBITDAAjustado do Segmento de Embarcações. O EBITDAAjustado aumentou 65,8% em 2020 (saindo de R$62,5 milhões em 2019 para R$ 103,6 milhões, em 2020), em função do aumento da frota contratada (parcialmente compensado pela queda de 11,0 p.p. da taxa de ocupação no período), e do crescimento da diária média.

RESULTADO CONSOLIDADO. Receita Líquida. A receita líquida no ano de 2020 cresceu 45,0% (adição de R$ 199,4 milhões) em relação a 2019 (de R$ 443,2 milhões para R$ 642,6 milhões). O segmento de embarcações foi o responsável pela
maior parte do crescimento da receita no ano de 2020 (adição de R$ 147,0 milhões).

Análise da Receita Líquida por Área de Atuação. A Companhia atua em dois segmentos (Embarcações
e Serviços) por meio de três áreas de atuação: ambiental, subsea e logística e engenharia.
Ambiental
Subsea
Logística e engenharia
Registrou crescimento de 31,0% em Em linha com a estratégia de expansão da Redução na receita do período, se
relação à 2019, motivado pela adição de Companhia saiu de 10,5% de participação na comparado ao mesmo período de
uma embarcação afretada em mar/2020 receita em 2019 para 32,5% no ano de 2020. 2019 de 29,9%, devido ao fim do
(Didi-K) e pelo atendimento a emergências Esse crescimento é explicado pelo maior nú- contrato da embarcação Ilha de
ambientais, além da variação cambial nos mero de dias em operação e variação cambial Cabo Frio e a menor atividade de
contratos de embarcações
de três embarcações do tipo RSV
contratos de engenharia
Receita Líquida (em R$ milhões)
4T20
4T19 % Varição 4T
2020
2019 % Varição Ano
Receita Líquida Total
156,5
153,8
1,8%
642,6
443,2
45,0%
Ambiental
72,9
82,6
-11,8%
334,0
255,0
31,0%
Embarcações Ambiental
37,6
32,4
15,8%
177,6
131,0
35,5%
Serviços Ambiental
35,3
50,1
-29,6%
156,5
123,9
26,3%
Subsea
53,8
36,3
48,2%
209,1
46,4
350,4%
Embarcações Subsea
38,9
32,8
18,5%
158,0
42,9
267,9%
Serviços Subsea
14,9
3,4
0,0%
51,1
3,5
1369,1%
Logística e Engenharia
29,9
34,9
-14,3%
99,5
141,8
-29,9%
Embarcações Logística e Engenharia
10,3
17,2
-40,0%
54,0
68,6
-21,2%
Serviços Logística e Engenharia
19,6
17,7
10,7%
45,5
73,2
-37,9%
Custo do Serviço Prestado. Em 2020, os custos atingiram R$ 517,4 milhões ante R$ 363,4 milhões em 2019, crescimento
de 42,4%. O crescimento é devido principalmente (i) ao aumento do custo com pessoal de tripulação, insumos e manutenção,
afretamento e depreciação das embarcações adicionadas no ano, (ii) ao custo com aluguel e serviços de parceiros de ROV, (iii)
consolidação integral das investidas OceanPact Geociências Ltda. e OceanPact Maritime Limited, após aquisição de controle
em 4 de novembro de 2019, e (iv) custos extras com covid-19 (hora extra com pessoal, exames e logística de quarentena para
tripulantes). Despesa Operacional. Em 2020 as despesas operacionais foram de R$ 77,8 milhões, aumento de 55,3% em
relação aos R$ 50,1 milhões de 2019, representando um percentual sobre a receita líquida de 12,1% em 2020 ante 11,3% em
2019. Se excluirmos a despesa não recorrente objeto do ajuste do EBITDA (despesa não caixa) da outorga de ações de R$
9,3 milhões para os executivos, a despesa operacional de 2020 seria R$ 68,5 milhões e o percentual da receita líquida seria de
10,7%. EBITDA Ajustado e margem EBITDA Ajustada. O EBITDA Ajustado no ano de 2020 cresceu 54,9% (adição de R$
56,9 milhões) em relação a 2019 (de R$ 103,6 milhões para R$ 160,5 milhões). O segmento de embarcações foi o responsável
pelo crescimento (adição de R$ 41,1 milhões) em relação ao ano anterior.

Resultado financeiro. O resultado financeiro líquido em 2020 foi negativo em R$ 103,3 milhões, aumento de R$ 75,4 milhões
em relação aos R$ 27,9 milhões em 2019. Tal variação é explicada principalmente pelo impacto negativo de R$ 62,5 milhões
de variação cambial (dólar variou de 4,109 para 5,142 em 2020) sobre a dívida do BNDES em dólar. Adicionalmente, podemos
destacar o aumento do endividamento financeiro, principalmente com a emissão de R$ 265 milhões em debêntures, aumento
dos arrendamentos de embarcações e as multas relacionadas aos parcelamentos de impostos. Resultado líquido. Impactado
pelo efeito não caixa da variação cambial relacionado a dívida em dólar com o BNDES nas despesas financeiras em 2020, a
Companhia registrou resultado líquido negativo de R$ 22,8 milhões comparáveis com o lucro líquido de R$ 9,6 milhões em
2019. ENDIVIDAMENTO. A OceanPact encerrou o ano de 2020 com dívida bruta de R$ 804,4 milhões, aumento de R$ 378,8
milhões em relação ao final de 2019, devido a (i) emissão de R$ 265,0 milhões em debêntures, (ii) R$ 104,7 milhões em novas
captações, (iii) R$ 84,5 milhões de variação cambial sobre a dívida em dólar, (iv) R$ 85,6 milhões em novos arrendamentos das
embarcações Parcel do Bandolim, Havila Harmony (Parcel dos Meros) e UP Água Marinha e (v) R$ 18,7 milhões referente ao
standstill do financiamento com o BNDES. Além de garantir o caixa para os investimentos futuros, as debêntures alongaram a
dívida da Companhia, agora com 84% no longo prazo. A posição final de caixa do ano de 2020 foi de R$ 197,3 milhões, aumento
de R$ 146,2 milhões relação ao final de 2019. A dívida líquida (incluindo arrendamentos) em dez/2020 atingiu R$ 607,1 milhões,
aumento de R$ 232,7 milhões em relação ao ano anterior. O índice de alavancagem (dívida líquida/EBITDA Ajustado) do final
do período foi de 3,8x, um aumento de 0,2x em relação ao índice do final de 2019. Excluindo o efeito do arrendamento, o índice
de alavancagem considerando apenas as dívidas bancárias (dívida líquida bancária/EBITDA ajustado) do final do período foi
de 3,0x, uma redução de 0,3x em relação ao índice final de 2019.
Endividamento (em R$ milhões, exceto %)
2020
2019
2018
2017
Dívida Bruta
804,4
425,6
271,32
206,7
Curto Prazo
130,2
92,8
38,9
17,9
Longo Prazo
674,2
332,7
232,4
188,8%
% Curto Prazo
16%
22%
14%
9%
% Longo Prazo
84%
78%
86%
91%
Caixa e equivalentes (*)
(197,3)
(51,1)
(22,4)
(36,8)
Dívida Líquida
607,1
374,4
248,9
169,9
Arrendamentos de Curto e Longo prazo
131,3
30,6
9,0
1,8
Dívida Líquida Bancária
475,8
343,8
239,9
168,1
EBITDA Ajustado últimos 12 meses
160,5
103,6
60,7
47,4
Dívida Líquida/EBITDA Ajustado
3,78
3,61
4,10
3,58
Dívida Líquida Bancária/EBITDA Ajustado
2,97
3,32
3,96
3,54
Análise da Dívida Bancária Bruta
Dívida Bruta Bancária Total: R$ 673,1 milhões
BNDES: R$ 274,4 milhões com vencimentos até 2031, custo
de USD +3,5%
Debêntures: R$ 256,5 milhões com 1 ano de carência e
vencimentos até 2025, custo de CDI + 5,5%
Outras dívidas Bancárias: R$ 142,3 milhões com vencimentos
até 2023, custo médio de CDI + 4,5%
AOceanPactpossuiR$274,4milhões(41%)deseuendividamentobancárioemdólarcomoBNDES/FMMcomvencimentodelongo
prazo até 2031.Adespeito da variação contábil do estoque da dívida associada a variação cambial, a Companhia busca se manter
neutra no seu fluxo de caixa ao equilibrar receitas e desembolsos em dólar (receita vs opex, capex e serviço da dívida). Enquanto o
customédiodasdívidasemdólarédeUSD+3,5%a.a.,osempréstimosemreais,emsuamaioria,têmumcustoentreCDI+4a6%a.a..

INVESTIMENTOS. No ano de 2020, a Companhia investiu R$ 179,2 milhões, aumento de 122% em relação ao valor no ano
anterior. Aquisição de Equipamentos: R$ 73,5 milhões (41%), incluindo aquisição de equipamentos de Oil Spill Offshore
(Current Buster), equipamentos de levantamento de dados oceanográficos e investimentos em inovação.Aquisição de Embarcações: R$ 48,1 milhões (27%) referente à compra do Sealion Amazônia (atual Parcel das Timbebas) e à aquisição das
embarcações Seabulk Angra e Seabulk Brasil (atuais Ilha de São Sebastião e Ilha de Cabo Frio). Customizações de Embarcações: R$ 38,2 milhões (21%) referente ao gasto para preparar as embarcações Parcel das Paredes, Havila Harmony (Parcel
dos Meros) e Parcel do Bandolim para contratos com a Petrobras. A primeira e a segunda embarcação iniciaram a operação
respectivamente em novembro de 2020 e março de 2021. A terceira embarcação possui expectativa de iniciar a operação no
início do segundo trimestre de 2021. Docagens: R$ 19,5 milhões (11%) referentes às embarcações Parcel das Timbebas,
Martin Vaz, Ilha de Cabo Frio, Ilha de São Sebastião, Austral Abrolhos e Jim Obrien.

EVENTOS SUBSEQUENTES. Em 12 de fevereiro de 2021 as ações ordinárias da OceanPact passaram a ser negociadas
no segmento Novo Mercado da Bolsa, Brasil Balcão – B3 sob o código de negociação OPCT3. A abertura de capital (IPO,
Initial Public Offering na sigla em inglês) foi de cerca de R$ 1,07 bilhão, sendo aproximadamente R$ 800 milhões na oferta
primaria e R$ 270 milhões na oferta secundária. A OceanPact assinou também, em continuidade às negociações para aquisição do Grupo UP com suas 10 embarcações, a prorrogação do acordo de exclusividade de compra (i) da totalidade das
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ações de emissão da UP Offshore (Uruguay) S.A., controladora da UP Offshore Apoio Marítimo Ltda., sociedade brasileira
proprietária de 4 embarcações PSV e 1 barcaça; e (ii) de 2 embarcações PSV, 2 embarcações RSV e 1 OTSV, todas de
bandeira estrangeira. Foi acordado também (a) o pagamento de um sinal ao Grupo UP – a ser deduzido, no caso de conclusão da operação, do valor total a ser pago pela Companhia pelos ativos envolvidos – e (b) a aquisição da embarcação de
apoio marítimo de bandeira brasileira UP Água Marinha, do tipo PSV que era detida pela UP Offshore Apoio Marítimo Ltda.
e estava arrendada à OceanPact desde o final de 2020. Dando continuidade ao seu programa de crescimento, a Companhia celebrou contratos de afretamento das embarcações do tipo AHTS-TO, Skandi Saigon e Skandi Pacific, pelo prazo de
26 meses cada (e 2 meses de carência), com o compromisso (bilateral) de aquisição ao final dos respectivos períodos de
afretamento, pelo valor de USD 9,0 milhões por cada embarcação. As embarcações Skandi Saigon e Skandi Pacific são de,
respectivamente, bandeira da Noruega e de Bahamas, tendo sido construídas em 2011, no estaleiro STX Vietnam Offshore
(relevante empresa do setor naval na Europa e no mundo), possuem especificações técnicas de alto padrão. Tais contratações foram concluídas para atender à demanda oriunda de contratos com a Petrobras firmados pela Companhia, para
fornecer embarcações para apoio aos FPSOs (Floating Production Storage and Offloading) no manuseio e manutenção
dos mangotes de descarga. A Companhia continua investindo fortemente no segmento de Embarcações, e já em 2021, em
adição a adequação dos 2 RSVs, (Parcel do Bandolim e Parcel dos Meros) realizou docagem em 6 embarcações da frota
aproveitando algumas trocas e renovações de contrato (Austral Abrolhos, Loreto, Macae, Parcel das Timbebas, Ilha de Cabo
Frio, e Ilha da Trindade).
ANEXO I – Reconciliação do EBITDA
Reconciliação Lucro Líquido x EBITDA
Consolidado
(em R$ milhões, exceto %)
4T20
4T19
2020
2019
2018
2017
EBITDA Ajustado
23,1
34,0
160,5
103,6
60,7
47,4
Ajuste de EBITDA (Outorga de Ações)
(5,5)
0
(9,3)
0
0
0
EBITDA
17,7
34,0
151,1
103,6
60,7
47,4
Depreciação e Amortização
(26,9)
(17,5)
(80,1)
(62,9)
(39,8)
(26,7)
Variação Cambial
22,6
3,7
(62,5)
(9,4)
(32,8)
(3,2)
Resultado financeiro
(17,3)
(6,3)
(40,8)
(18,6)
(8,9)
(6,1)
Tributos sobre o lucro
(2,0)
1,0
9,5
(3,1)
6,8
(4,0)
Resultado Líquido
(5,9)
15,0
(22,8)
9,6
(14,0)
7,3
ANEXO II – Abertura dos Resultados por Segmento
Resultado por Segmeto
Embarcações
Serviços
Consolidado
(em R$ milhões, exceto %)
2020 2019 % Var 2020 2019 % Var 2020 2019 % Var
Receita líquida
389,6 242,6 60,6% 253,0 200,6
26% 642,6 443,2 45,0%
Custo dos serviços
(297,4) (197,4) 50,6% (220,0) (166,0)
33% (517,4) (363,4) 42,4%
Lucro Bruto
92,2
45,2 104,2% 33,0
34,7
-5% 125,2
79,8 56,8%
Margem Bruta
23,7% 18,6%
13,0% 17,3%
19,5% 18,0%

Despesas gerais e administrativas
Outras receitas e despesas operacionais
Equivalência patrimonial
EBIT
Depreciação
EBITDA
Margem EBITDA
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustada

(47,8) (27,7) 72,6% (30,0) (22,4)
34% (77,8) (50,1) 55,5%
4,8
0,7 560,0% 14,9
5,5 17156 19,7
6,2 217,3%
0,0%
4,0
4,7 -15%
4,0
4,7 -15,0%
49,3
18,2 170,5% 21,8
22,5
-3% 71,1
40,7 74,7%
48,7
44,3 10,1% 31,3
18,6
68% 80,1
62,9 27,2%
98,0
62,5 56,8% 53,1
41,1
29% 151,1 103,6 45,9%
25,2% 25,8%
21,0% 20,5%
23,5% 23,4%
103,6
62,5 65,8% 56,8
41,1
38% 160,5 103,6 54,9%
26,6% 25,8%
22,5% 20,5%
25,0% 23,4%

Resultado por Segmento
Embarcações
Serviços
Consolidado
(em R$ milhões, exceto %)
4T20 4T19 % Var 4T20 4T19 % Var 4T20 4T19 % Var
Receita líquida
86,8
82,5
5,2% 69,7
71,2
-2% 156,5 153,8
1,8%
Custo dos serviços
(7S,4) (69,0) 13,6% (72,6) (58,9)
23% (151,0) (127,9) 18,1%
Lucro Bruto
8,4
13,5 -37,4% (2,5) 12,4 -123%
5,6
25,9 -78,5%
Margem Bruta
9,7% 16,4%
-4,1% 17,4%
3,6% 16,8%
Despesas gerais e administrativas
(18,1) (11,9) 52,3% (8,8) (8,6)
2% (26,9) (20,5) 31,1%
Outras receitas e despesas operacionais
4,2
1,3 222,6%
5,7
6,4 -12%
9,8
7,7 27,7%
Equivalência patrimonial
0,0%
2,2
3,4 -35%
2,2
3,4 -35,1%
EBIT
(5,5)
2,9
n.a.
P,7) 13,6 -127% (9.2) 16,5
n.a.
Depreciação
17,9
9,7 83,8%
9,0
7,8
16% 26,9
17,5 53,9%
EBITDA
12,3
12,6 -2,1%
5,3
21,4 -75% 17,7
34,0 -48,1%
Margem EBITDA
14,2% 15,3%
7,6% 30,0%
11,3% 22,1%
EBITDA Ajustado
15,4
12,6 22,1%
7,8
21,4 -64% 23,1
34,0 -31,9%
Margem EBITDA Ajustado
17,7% 15,3%
11,1% 30,0%
14,8% 22,1%
EBITDA Ajustado 2020 por Segmento
EBITDA Ajustado 2019 por Segmento

Balanço Patrimonial Levantado em 31/12/20 (Em MR$)
Controladora
Consolidado
Notas
explicativas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Estoques
Dividendos a receber
Tributos a recuperar
Outros valores a receber
Total do ativo circulante
Não Circulante
Títulos e valores mobiliários
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
Tributos diferidos
Outros valores a receber
Empréstimos a partes relacionadas
Empréstimos a terceiros
Investimentos
Direito de uso
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do Ativo

5
7
8
15
9
12

6
9
10
11
12
25
13
14
16
17
18

Notas
explicativas

Passivo
Circulante
Obrigações com pessoal
91.533
12.144
166.539
44.008 Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
68.435
69.641
108.872
114.776 Debêntures a pagar
4.500
5.308
730 Passivo de arrendamento
2.050
2.801
1.226
746 Tributos a recolher
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
6.039
6.841
20.329
13.643 Outras obrigações
19.996
11.876
30.445
17.284 Total do passivo circulante
192.553
103.303
332.719
191.187 Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures a pagar
22.274
1.027
30.771
7.100 Passivo de arrendamento
335
335
335
1.553 Empréstimos de partes relacionadas
Tributos a recolher
365
2.571
1.122
3.249 Tributos diferidos
20.403
11.015
65.335
33.288 Provisão para perda em investimentos
2.237
716
6.733
3.889 Outras obrigações
Provisão para riscos
35.314
1.390
1.470 Total do passivo não circulante
5.920
5.920 Patrimônio Líquido
250.088
187.135
5.252
3.706 Capital social
Ações em tesouraria
63.016
24.116
124.147
27.884 Reservas de capital
182.474
102.157
546.444
409.124 Reservas de lucros
1.099
931
10.673
6.647 Prejuízos acumulados
Outros resultados abrangentes
577.605
337.313
790.812
503.830 Total do patrimônio líquido
770.158
440.616 1.123.531
695.017 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto o resultado por ação)
Notas
Controladora
Consolidado
explicativas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida
27
399.362
246.932
642.582
443.215
Custo dos serviços
29
(302.968) (198.973) (517.428) (363.399)
Lucro bruto
96.394
47.959
125.154
79.816
Despesas gerais e administrativas
29
(49.057)
(27.208)
(77.817)
(50.053)
Equivalência patrimonial
14
(39.040)
(1.403)
3.982
4.685
Outras receitas e despesas operacionais
30
5.312
2.626
19.745
6.222
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
financeiro
13.609
21.974
71.064
40.670
Receitas financeiras
31
1.338
2.116
3.982
1.873
Despesas financeiras
31
(28.376)
(11.305) (107.326)
(29.809)
Resultado financeiro
(27.038)
(9.189) (103.344)
(27.936)
Lucro (prejuízo) antes dos impostos
(13.429)
12.785
(32.280)
12.734
Tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social corrente
32
(18.621)
(5.150)
(23.210)
(9.380)
Imposto de renda e contribuição social diferido
32
9.240
1.981
32.680
6.262
(9.381)
(3.169)
9.470
(3.118)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
(22.810)
9.616
(22.810)
9.616
Resultado básico por ação (R$)
26.e
(0,18)
0,08
(0,18)
0,08
Resultado diluído por ação (R$)
26.e
(0,18)
0,08
(0,18)
0,08
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do Resultado abrangente para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais - R$)
Notas
Controladora
Consolidado
explicativas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
(22.810)
9.616
(22.810)
9.616
Itens que serão reclassificados posteriormente
para o resultado
Efeitos cambiais sobre conversão de investimento
no exterior
26.f
25.724
1.749
25.724
1.749
Resultado abrangente do exercício
2.914
11.365
2.914
11.365
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais - R$)
Ações Reser- Reserva
Lucros/ Ajuste de
Notas
em va de de lucros
preju- ava- liaexpli- Capital tesou- capital Le- Investiízos ção patricativas social raria de ágio gal mento acumumonial
Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
34.567
- 83.589 980 19.074
lados
9.382 147.592
Lucro líquido do exercício
26.c
9.616
- 9.616
Outros resultados abrangentes líquidos de
impostos
26.f
1.749 1.749
Resultado abrangente total do exercício
9.616
1.749 11.365
Destinação do lucro do exercício para:
Juros sobre o capital próprio
- (8.568)
- (8.568)
Constituição de reserva para investimento
26.c
- 1.048 (1.048)
- 1.048 (9.616)
- (8.568)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
34.567
- 83.589 980 20.122
11.131 150.389
Incorporação reversa da
Tinharé Participações S.A.
26.a
8.432 (8.432)
Ações em tesouraria
26.a
- 5.568
- 5.568
Cisão da Santa Lúcia
14.1.a
(750)
(750)
8.432 (2.864)
(750)
- 4.818
Prejuízo do exercício
26.c
- (22.810)
- (22.810)
Outros resultados abrangentes líquidosde
impostos
26.f
25.724 25.724
Resultado abrangente total do exercício
- (22.810)
25.724 2.914
Absorção de prejuízos do exercício
26.c
- (980) (19.372) 20.352
- (980) (19.372) 20.352
Saldos em 31 de Dezembro de 2020
42.999 (2.864) 83.589
- (2.458)
36.855 158.121
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para o exercício findo em
31 de Dezembro de 2020 (Valores Expressos em Milhares de Reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1. Informações Gerais. A OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital aberto que
foi constituída em 21 de setembro de 2007, tem sede na Rua da Glória, 122, 10º e 11º andares - Glória - Rio de Janeiro/RJ, e
possui cinco filiais. As empresas controladas e controladas em conjunto (aqui definidas como “Grupo” quando mencionadas em
conjunto com a Companhia) são sociedades de capital fechado e não possuem ações negociadas em bolsas de valores. A
oferta pública realizada no período subsequente, em 12 de fevereiro de 2021 contou com distribuição primária e secundária de
ações ordinárias, compreendendo a distribuição primária de 71.748.879 novas ações e distribuição secundária de 24.215.247
ações de titularidade dos acionistas vendedores, ao preço por ação de R$11,15 (em Reais), perfazendo o montante total de
R$1.070.000. A nota explicativa nº 35 fornece maiores detalhes sobre a referida oferta pública. A Companhia tem por objeto social
o treinamento e consultoria em serviços marítimos, meio ambiente, energia e logística; serviços em campo na aquisição de dados, medições e monitoramento ambiental; criação e invenção de produtos e soluções nas áreas marítima e ambiental; especificação, execução e análise de levantamentos hidrográficos; aluguel de barcos, lanchas e outras embarcações, com ou sem
tripulação; navegação e serviços de apoio marítimo e portuário; operação, manutenção e aluguel de equipamentos de combate
a derramamento de óleo e emergências ambientais; proteção ambiental; afretamento de embarcações próprias ou de terceiros
para operações de exploração de petróleo ou qualquer outra atividade marítima, com ou sem tripulação; e participação no capital de outras Companhias. Seus serviços são prestados essencialmente no Brasil, sendo que alguns serviços são prestados no
exterior, como por exemplo aluguel de equipamentos, treinamentos e manutenção de equipamentos, afretamento de embarcações e apoio marítimo (vide nota explicativa nº 2.3). A Companhia e algumas de suas investidas estão sujeitas à regulação da
Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ e cumpre com os requerimentos operacionais aplicáveis. Alterações de
participações societárias e novas investidas. Em 27 de março de 2019, a Companhia constituiu a joint venture OceanPact de
México S.A. de C.V., com a empresa Offshore Vessels Holding S.A.P.I. de C.V., companhia anônima, com sede no México, tendo
como atividade principal o afretamento de embarcação e apoio marítimo. Em 27 de junho de 2019, a Companhia constituiu a
Maraú Navegação Ltda., companhia limitada privada, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, tendo como atividade principal
o afretamento de embarcação e apoio marítimo. Em 13 de setembro de 2019, a Companhia constituiu a Camamu Navegação
Ltda., companhia limitada privada, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, tendo como atividade principal o afretamento de
embarcação e apoio marítimo. Em 04 de novembro de 2019, a Companhia realizou a aquisição de 50% de participação, adquirindo o controle da investida Gardline Marine Sciences S.A. Foi alterada sua razão social para OceanPact Geociências Ltda. e
transformada em sociedade limitada unipessoal. Em 16 de março de 2020, a Companhia constituiu a Igrapiúna Navegação Ltda.,
companhia limitada privada, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, tendo como atividade principal o afretamento de embarcação e apoio marítimo. Em 16 de março de 2020, a Companhia constituiu a Cairú Navegação Ltda., companhia limitada privada,
com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, tendo como atividade principal o afretamento de embarcação e apoio marítimo. Em
13 de agosto de 2020, a Companhia passou a deter 100% de participação na empresa OceanPact Logística Ltda., companhia
limitada privada, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, tendo como atividade principal apoio e logística de cargas. Em 13 de
agosto de 2020, a Companhia passou a deter de forma direta a participação de 50% na OML, anteriormente detida pela OceanPact International. A OceanPact Tecnologia Ltda., a Camamu Navegação Ltda., a Caiurú Navegação Ltda, a Igrapiúna Nave-

19
21.1
21.2
22
26.d
24
21.1
21.2
22
25
11
14
24
20
26.a
26.a
26.b
26.c
26.f

Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
30.038
32.644
30.100
28.671
18.424
11.464
2.342
153.683

18.239
29.929
45.928
7.411
6.879
13.519
8.886
130.791

43.528
51.816
67.257
28.671
34.288
18.198
14.638
258.396

31.682
49.962
86.050
6.771
10.705
13.525
7.289
205.984

77.744
227.785
53.940
72.443
24.188
605
1.624
25
458.354

81.301
22.011
50.743
2.227
1.798
1.356
159.436

349.376
227.785
97.020
29.868
712
1.822
431
707.014

308.904
23.829
38
2.227
492
1.419
1.735
338.644

42.999
(2.864)
83.589
(2.458)
36.855
158.121
770.158

34.567
42.999
(2.864)
83.589
83.589
21.102
(2.458)
11.131
36.855
150.389 158.121
440.616 1.123.531

34.567
83.589
21.102
11.131
150.389
695.017

Demonstração do Valor Adicionado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais - R$)
Notas
Controladora
Consolidado
explicativas
2020
2019
2020
2019
Receitas
453.662 279.688 743.943 501.376
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
27
449.150 276.472 724.515 494.156
Outras receitas
4.729
3.368
20.198
7.061
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
– Reversão / (Constituição)
7
(217)
(152)
(770)
159
Insumos Adquiridos de Terceiros
(146.454) (89.122) (241.688) (153.964)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
29
(46.200) (34.270) (83.894) (46.420)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
29
(100.254) (54.852) (157.794) (107.544)
Valor Adicionado Bruto
307.208 190.566 502.255 347.412
Depreciação, Amortização e Exaustão
29
(35.452) (36.371) (80.072) (62.941)
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade
271.756 154.195 422.183 284.471
Valor Adicionado Recebido em Transferência
(28.685)
713
60.753
6.558
Resultado de equivalência patrimonial
(39.041) (1.403)
3.983
4.685
Receitas financeiras
31
10.356
2.116
56.770
1.873
Valor Adicionado Total a Distribuir
243.071 154.908 482.936 291.029
Pessoal
29
135.231 88.471 234.333 179.878
– Remuneração direta
111.389 70.269 190.156 139.120
– Benefícios
17.584 13.653
32.279 30.312
– F.G.T.S
6.258
4.549
11.898 10.446
Impostos, taxas e contribuições
57.992 32.748
70.077 54.150
– Federais
49.667 28.689
54.616 45.231
– Municipais
8.325
4.059
15.461
8.919
Remuneração de capitais de terceiros
72.658 24.073 201.336 47.385
– Juros
20.679 10.807
34.094 28.909
– Aluguéis
29
35.846 12.065
40.768 16.828
– Variação Cambial
31
9.338
- 115.286
– Outras
6.795
1.201
11.188
1.648
Remuneração de Capitais Próprios
(22.810) 9.616 (22.810)
9.616
– Juros sobre o Capital Próprio
8.568
8.568
– Lucros retidos / Prejuízo do período
(22.810) 1.048 (22.810)
1.048
Distribuição do Valor Adicionado
243.071 154.908 482.936 291.029
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais - R$)
Notas
Controladora
Consolidado
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
explicativas
2020
2019
2020
2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(22.810)
9.616 (22.810) 9.616
Ajustes por:
Depreciação e amortização
29
35.452
36.371
80.072 62.941
Imposto de renda e contribuição social reconhecido no resultado
32
9.381
3.169
(9.470) 3.118
Resultado da equivalência patrimonial
14
39.040
1.403
(3.982) (4.685)
Despesas e receitas com juros e variações cambiais, líquidas
31
20.634
9.067
94.800 28.050
Provisão para riscos - constituição
20
30
1.344
221 1.551
Provisão para riscos - reversão
20
(1.361)
(1.525)
(68)
Ganho na venda de imobilizado
30
(384) (11.883) (4.174)
Ganho na remensuração de investimento detido anteriormente
e na compra vantajosa
14
(2.142)
- (2.267)
Despesa com concessão de ações a executivos
26.a
5.568
5.568
Outros ajustes ao lucro
583
291
805 (6.741)
Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Clientes
7
1.206 (37.596)
7.783 (23.703)
Estoque
8
(4.500)
(4.578)
(568)
Tributos a recuperar
9
802
(4.903)
(4.651) (4.337)
Depósitos judiciais
10
(781)
(281)
(860)
(342)
Outros valores a receber
12
(9.641)
1.306 (15.149) (2.996)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Obrigações com pessoal
11.799
8.295
11.846 10.808
Fornecedores
1.279
16.597
(2.281) 5.939
Tributos a recolher
19
10.790
(1.113) 18.755 (8.363)
Outras obrigações
24
(20.299)
4.967
(8.815)
773
Caixa gerado pelas operações
77.172
46.007 133.846 64.552
Juros pagos - empréstimos e financiamentos e debêntures
21
(14.367)
(5.668) (24.071) (13.151)
Juros pagos - arrendamentos
22
(3.080)
(3.744)
(5.438) (3.772)
IRPJ e CSLL pagos
(26)
(271)
(3.875) (1.933)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
59.699
36.324 100.462 45.696
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aporte de capital investidas
14
(71.453)
(5.298)
Empréstimos concedidos às partes relacionadas
25
(35.319) (21.476)
(131)
Empréstimos liquidados pelas partes relacionadas
25
649
Resgate em títulos e valores mobiliários
6
(21.247)
(1.027) (23.671) (1.495)
Recebimento de dividendos
15
2.552
1.402
2.988
549
Aquisição de imobilizado
17
(101.058) (63.080) (183.406) (80.049)
Aquisição de intangível
18
(806)
(108)
(2.243)
(595)
Aquisição de investimentos, líquido do caixa recebida
14
- (16.173)
723 6.974
Caixa recebido na venda de imobilizado
30
119
26.771 4.907
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento
(226.682) (105.641) (178.838) (69.840)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures
21
374.863 111.276 411.444 119.678
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
21
(140.254) (20.489) (198.151) (47.592)
Pagamentos de arrendamentos
22
(9.937) (13.209) (12.348) (16.138)
Captação de empréstimos e financiamentos com partes relacionadas
25
22.000
Pagamentos de empréstimos a partes relacionadas
25
(300)
(2.340)
(38) (2.796)
Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos
(1.900)
- (1.900)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento
246.372
73.338 200.907 51.252
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa
79.389
4.021 122.531 27.108
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial
12.144
8.123
44.008 16.822
Efeito das mudanças de câmbio sobre investidas no exterior
78
Saldo final
91.533
12.144 166.539 44.008
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa
79.389
4.021 122.531 27.108
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
gação Ltda. e a OceanPact Logística Ltda. são controladas diretas da Companhia, não possuem ativos e passivos em 31 de
dezembro de 2020 e não possuem operações desde as suas constituições. Na data dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas não existe nenhum plano de curto prazo para entrada em operação destas empresas nem plano de descontinuação dessas investidas, com exceção da Camamu Navegação Ltda. e OceanPact Logística Ltda., para as quais existe
a expectativa de entrada em operação no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2021. A Companhia adquiriu o controle da
empresa Santa Lúcia Patrimonial Ltda., esta detentora de 100% de participação na empresa SLI Meio Ambiente e Infraestrutura
Eireli, em 20 de agosto de 2020, quando passou a ser detentora de 96,78% de participação desta investida (vide notas explica-
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tivas nº 13 e 14.1). Impacto COVID-19. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou que o surto
do coronavírus COVID-19 configura uma epidemia em escala global. A pandemia, até a data de emissão dessas demonstrações
financeiras, demonstrou ter impactos relevantes e condições desafiadoras de trabalho e interrupção da cadeia de suprimento
global. O Grupo vem unindo esforços para planejar e implementar ações de combate à COVID-19. A seguir apresentamos as
principais ações tomadas pelo Grupo: • Rápida ativação do Comitê de Crise COVID-19 com reuniões diárias; • Estabelecimento
de rigorosos protocolos para trabalho nas embarcações, bases portuárias, estaleiros, e escritórios, bem como para os pré-embarques, pós-embarque e deslocamentos. • Compras e disponibilização de equipamentos de proteção individual específicos,
itens de higienização e equipamentos clínicos para os colaboradores em suas atividades, bem como nos casos de isolamento
(disponibilização de álcool gel, distribuição de máscaras de proteção e medição de temperatura dos empregados). • Criação do
“Projeto Granja Comary”, com seis pousadas dedicadas para realização de quarentena pré-embarque das tripulações, incluindo
distribuição de kits de higiene, alimentação e limpeza, e acompanhamentos clínico e nutricional diários. • Realização de mais de
4.000 testes para controle de COVID-19 (PCR, sorológico, rápidos e antígeno) em colaboradores, fornecedores e parceiros. •
Aumento do período de embarque, aumentando a segurança da tripulação. • Disponibilidade de Médico dedicado para atendimentos e orientações específicas de COVID-19 para colaboradores. • Monitoramento da saúde dos colaboradores com instalação de Sala de Situação COVID-19, 24 horas por dia, 7 dias na semana, e disponibilização de Painel de Controle para o Comitê
de Crise e Diretorias. • Intensificação da comunicação com colaboradores para compartilhamento de informações qualificadas
e orientações, a partir de distribuição de comunicados, cartilhas, vídeos e webinários. • Implementação da Central de Saúde,
para apoio clínico e emocional 24 horas por dia, 7 dias na semana, para colaboradores e dependentes. • Implementação de
Programa de Ação Unificada pela Saúde (P.A.U.S.A.), com profissionais de saúde, realizando aulas remotas de atividades físicas e de atenção plena, 3 vezes por dia e • Realização de rodas de conversa para gestão de clima dos colaboradores. O Grupo
prontamente determinou regime remoto de trabalho para os colaboradores e foi pioneiro no estabelecimento de protocolos, o
que acredita que tenha influenciado para o baixo índice de contaminação de seus colaboradores pela COVID-19. Com base na
eficácia das ações implementadas, a Administração da Companhia, exerceu seu melhor julgamento, e entende não ser necessária a constituição de provisões contábeis proporcionadas por incertezas e riscos de perdas futuras relacionadas ao COVID-19
em suas operações. Os eventos e condições geradas pela disseminação do COVID-19 não geraram incertezas relacionadas a
continuidade operacional da Companhia, impairment de ativos não financeiros, realização dos tributos diferidos, de itens do
ativo não circulante, imobilizado, estoques, intangível e contas a receber junto a terceiros/clientes.
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis. 2.1. Declaração de conformidade. As
demonstrações financeiras individuais, identificadas como controladora, foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos contábeis, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) e pela CVM. As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos contábeis, orientações e interpretações
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela
CVM, e em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB). Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica OCPC 07,
emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação de das suas demonstrações financeiras. Desta forma, as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras e somente elas, então sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas
pela Administração na sua gestão. As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, foram aprovadas e autorizadas
para publicação pela Administração da Companhia em 29 de março de 2021. 2.2. Base de elaboração. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, exceto por determinados
instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos e dos valores justos alocados nas combinações de negócios,
conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações

pagas em troca de bens e serviços. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência
de um passivo em uma transação organizada entre participantes do mercado na data de mensuração, independentemente de
esse preço ser diretamente observável ou estimado usando outra técnica de avaliação. Ao estimar o valor justo de um ativo ou
passivo, a Companhia leva em consideração as características do ativo ou passivo no caso de os participantes do mercado levarem essas características em consideração na precificação do ativo ou passivo na data de mensuração. O valor justo para fins
de mensuração e/ou divulgação nestas demonstrações financeiras é determinado nessa base. As principais práticas contábeis
aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram aplicadas de modo consistente
em todos os exercícios apresentados. Continuidade das operações. A Companhia apurou prejuízo, para fins de controladora e
consolidado, no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 de R$22.810 (lucro líquido de R$9.616 no exercício findo em 31 de
dezembro de 2019), impactado principalmente pelo aumento percebido na variação cambial registrada nas despesas financeiras, sendo tal variação uma despesa não caixa. A Companhia apresentou capital circulante líquido positivo em 31 de dezembro
de 2020 de R$38.870 na controladora e R$74.323 no consolidado (capital circulante líquido negativo de R$27.488 e R$14.797
na controladora e consolidado, respectivamente, em 31 de dezembro de 2019), sendo esta melhora devido, substancialmente,
à emissão de debêntures realizada no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (vide nota explicativa nº 21.2). A Administração da Companhia, considerando o seu conhecimento do negócio, o histórico de lucratividade, a captação por meio de oferta
pública realizada no primeiro trimestre de 2021 e as perspectivas de mercado atuais, entende que as bases de preparação
dessas demonstrações financeiras, que consideram a continuidade do negócio, são adequadas. Nesse sentido, a Companhia
preparou essas demonstrações financeiras com base no pressuposto de continuidade operacional. A Administração não tem
conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvida significativa sobre a continuidade da Companhia. 2.3. Bases de consolidação e investimento em controladas. As demonstrações financeiras consolidadas compreendem as informações
contábeis das Companhia e suas controladas em 31 de dezembro de 2020 e de 2019. O controle é obtido quando a Companhia
estiver exposta ou tiver direito a retornos variáveis com base em seu envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar
estes retornos por meio do poder exercido em relação à investida. Especificamente, a Companhia controla uma investida se,
e apenas se, tiver: • Poder em relação à investida. • Exposição ou direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento
com a investida e • A capacidade de utilizar seu poder em relação à investida para afetar o valor de seus retornos.A Companhia
avalia se exerce controle ou não de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem que há mudanças em um ou mais dos
três elementos de controle elencados acima. A consolidação de uma controlada tem início quando a Companhia obtiver controle
em relação à controlada e finaliza quando a Companhia deixar de exercer o mencionado controle. Ativo, passivo e resultado de
uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício são incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da
data em que a Companhia obtiver o controle até a data em que a Companhia deixar de exercer o controle sobre a controlada.
Eventual alteração na participação societária da controlada, sem perda de exercício de controle, é contabilizada como transação
patrimonial. Quando a Companhia exerce controle conjunto de uma investida ou possui influência significativa em uma coligada,
o investimento e os resultados dessas investidas são tratados pelo método da equivalência patrimonial nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, na proporção das participações detidas nas referidas entidades controladas em conjunto
e coligadas. Descrição dos principais procedimentos de consolidação. i. Eliminação dos saldos das contas de ativo e passivo
entre as empresas consolidadas. ii. Eliminação das participações no capital, nas reservas e nos lucros (prejuízos) acumulados
das empresas controladas. iii. Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados, decorrentes
de negócios entre as empresas. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira, mas apenas quando não há evidências de problemas de recuperação dos ativos relacionados. iv. As políticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme em
todas as empresas consolidadas e consistem com aquelas utilizadas nos períodos comparativos. A Companhia consolida suas
demonstrações financeiras com as de suas controladas, considerando o mesmo período de divulgação. Segue abaixo quadro
demonstrando as controladas, controladas em conjunto e coligadas da Companhia, datas de constituição ou aquisição e suas
atividades-fim:
Data de constituição
ou aquisição
27/12/2008
17/04/1986

Atividades-fim
Prestação de serviços de consultoria ambiental
Prestação de serviços de estudos de projetos sobre impacto ambiental e análise de risco,
serviços de construção civil, projetos de engenharia e apoio marítimo
3.OceanPact Navegação Ltda.
OceanPact Navegação
Brasil
16/05/2012
Afretamento de embarcações
4.OceanPact Tecnologia Ltda.
OceanPact Tecnologia
Brasil
18/08/2014
Não operacional (3)
5.Maraú Navegação Ltda.
Maraú
Brasil
27/06/2019
Afretamento de embarcações e apoio marítimo
6.Camamu Navegação Ltda.
Camamu
Brasil
13/09/2019
Afretamento de embarcações e apoio marítimo (3)
7.OceanPact Geociências Ltda. (1)
OceanPact
Brasil
16/07/2012
Prestação de serviços relacionados com projetos de pesquisa marinha em
Geociências
águas brasileiras, operação e afretamento de embarcações
7.1. OceanPact Maritime LTD. (2)
OML
Reino Unido
09/04/2014
Prestação de serviços relacionados com projetos de pesquisa marinha em
águas brasileiras, operação e afretamento de embarcações
8.OceanPact Netherlands B.V.
OceanPact Netherlands
Holanda
20/09/2008
Afretamento de embarcações e apoio marítimo
9.OceanPact International Holding Cayman
OceanPact International
Ilhas Cayman
09/10/2013
Atua como Holding de investidas no exterior
9.1. Cod Hole LLP
Cod Hole
Reino Unido
24/01/2014
Afretamento de embarcações, aluguel de equipamentos, participação em outras companhias
9.1.1. Maritim Miljø Beredskap AS
MMB
Noruega
29/12/1999
Aluguel de equipamentos, treinamentos e manutenção de equipamentos
10.OceanPact Uruguay Servicios Maritimos S.R.L.
OceanPact Uruguay
Uruguai
27/07/2016
Não operacional (3)
11.O’Brien’s do Brasil Consultoria em Emergências
O’Brien’s do Brasil
Brasil
27/10/2011
Prestação de serviços de consultoria e treinamento em planejamento e gerenciamento
e Meio Ambiente S.A.
de emergência e assuntos relacionados à segurança e meio ambiente.
12. OceanPact de Mexico SA de CV
OceanPact Mexico
México
27/03/2019
Não operacional (3)
13. Santa Lucia Patrimonial Ltda.
SLP
Brasil
20/08/2020
Holding
13.1. SLI Meio Ambiente e Infraestrutura Eireli
SLI
Brasil
20/08/2020
Prestação de serviços de consultoria ambiental, levantamentos hidrográficos, r
estauração ambiental, e outros serviços de cunho oceanográfico.
14.Cairú Navegação Ltda.
Cairú
Brasil
16/03/2020
Afretamento de embarcações e apoio marítimo (3)
15.Igrapiúna Navegação Ltda.
Igrapiúna
Brasil
16/03/2020
Afretamento de embarcações e apoio marítimo (3)
16.OceanPact Logística Ltda.
OceanPact Logística
Brasil
13/08/2020
Apoio e logística de carga (3)
(1) Anteriormente denominada Gardline Marine Sciences do Brasil S.A. (2) Anteriormente denominada Gardline Maritime Limited. (3) Não operacional na data dessas demonstrações financeiras
Investidas
1.EnvironPact Consultoria Em Engenharia e Meio Ambiente Ltda.
2.Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda.

Denominação
EnvironPact
Servmar

Local da constituição e sede
Brasil
Brasil

Segue abaixo quadro demonstrando as controladas (diretas e indiretas) da Companhia que são consolidadas, e controladas em
conjunto e coligadas (diretas e indiretas) da Companhia que não são consolidadas e percentuais de participação detidos pela
Companhia nas datas-bases apresentadas:
31/12/2020
31/12/2019
Tipo
% Participação
Tipo
% Participação
Denominação
investimento
Direta Indireta
investimento
Direta Indireta
1. EnvironPact
controle direto
100%
controle direto
99,95%
2. Servmar
controle direto
99,9%
controle direto
100%
3. OceanPact Navegação
controle direto
99,9%
controle direto
100%
4. OceanPact Tecnologia
controle direto
99%
1%
controle direto
99%
1%
5. Maraú
controle direto
99,90% 0,10%
controle direto
99,90% 0,10%
6. Camamu
controle direto
99,90% 0,10%
controle direto
99,90% 0,10%
7. OceanPact Geociências
controle direto
100%
controle direto
100%
7.1. OML
controle indireto
50%
50%
controle indireto
100%
8. OceanPact Netherlands
controle direto
100%
controle direto
100%
9. OceanPact International
controle direto
100%
controle direto
100%
9.1. Cod Hole
controle indireto
99%
controle indireto
99%
9.1.1. MMB
controle indireto
99%
controle indireto
99%
10. OceanPact Uruguay
controle direto
99%
1%
controle direto
99%
1%
11. O’Brien’s do Brasil
controle conjunto indireto 26%
24%
controle conjunto indireto
26%
24%
12. OceanPact Mexico
controle conjunto
50%
controle conjunto
50%
13. SLP
controle direto
100%
controle direto
96,78%
13.1. SLI
controle indireto
100%
controle indireto
96,78%
14. Cairú
controle direto
99,90% 0,10%
15. Igrapiúna
controle direto
99,90% 0,10%
16. OceanPact Logística
controle direto
100%
2.4. Moedas funcionais e moeda de apresentação. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas
em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia, e foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. A Companhia e suas investidas determinam suas próprias moedas funcionais, e naquelas cujas moedas
funcionais são diferentes do Real, as demonstrações financeiras são traduzidas para o Real, os ativos e passivos pela taxa
cambial da data do balanço de fim de período e o resultado pela taxa média do período, em conformidade com o CPC 02 (R2)
– Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis, equivalente ao IAS 21 – The Effects
of Changes in Foreign Exchange Rates. As variações resultantes da conversão citada são reconhecidas em conta específica
do patrimônio líquido, denominada “ajuste acumulado de conversão”. Transações e saldos. Transações em moeda estrangeira
são convertidas para a moeda funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos
monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio
de fechamento na data de reporte. Todas as diferenças são registradas na demonstração do resultado, com exceção de itens
monetários designados como parte de um hedge de investimento líquido. Essas diferenças são reconhecidas diretamente em
outros resultados abrangentes até o momento da alienação do investimento líquido, quando são reconhecidas na demonstração
do resultado. Itens não monetários que são mensurados pelo custo histórico em moeda estrangeira são convertidos usando-se a
taxa de câmbio vigente na data da transação. Itens não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira
são convertidos usando-se as taxas de câmbio vigentes nas datas em que o valor justo tiver sido mensurado. Os ganhos ou perdas resultantes da conversão de itens não monetários mensurados ao valor justo são tratados de acordo com o reconhecimento
aplicável ao ganho ou perda sobre a variação do valor justo do item. O ágio e os ajustes ao valor justo resultantes da aquisição
de uma operação no exterior são tratados como ativos e passivos da operação no exterior e convertidos com base na taxa de
câmbio de fechamento. As diferenças cambiais são reconhecidas em outros resultados abrangentes.
Moedas funcionais das investidas da Companhia
Empresa
Moeda funcional
EnvironPact
Real
Servmar
Real
OceanPact Navegação
Real
OceanPact Tecnologia
Real
Maraú
Real
Camamu
Real
OceanPact Geociências
Real
OceanPact Netherlands
Dólar americano
OceanPact International
Dólar americano
Cod Hole
Dólar americano
MMB
Coroa norueguesa
OML
Dólar americano
OceanPact Uruguay
Dólar americano
O’Brien’s do Brasil
Real
OceanPact Mexico
Peso mexicano
SLP
Real
SLI
Real
Cairú
Real
Igrapiúna
Real
OceanPact Logística
Real
2.5. Principais políticas contábeis. As principais políticas contábeis adotadas pela Companhia e suas controladas, estão apresentadas a seguir. a) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou demais fins. A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa: (i) dinheiro em caixa; (ii) depósitos bancários; e (iii) aplicações financeiras de conversibilidade imediata em um
montante conhecido de caixa sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento, normalmente,
se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, de três meses ou menos, a contar
da data da sua contratação. b) Receitas de serviços. A receita de serviços é mensurada com base no valor justo da contraprestação que a Companhia espera receber em um contrato com o cliente, excluindo descontos, abatimentos e tributos ou encargos
incidentes, sendo registrada no momento em que presta o serviço ao cliente. A Companhia e suas controladas fornecem serviços
para terceiros, que são reconhecidos como obrigação de desempenho satisfeita ao longo do tempo. A receita é reconhecida para
esses serviços com base no estágio de conclusão do contrato, quando aplicável, sendo o estágio de conclusão determinado
como a proporção do período total esperado para prestação do serviço decorrido no final do período de relatório é uma medida
apropriada do progresso com relação ao total cumprimento dessas obrigações de desempenho. A receita de contrato com cliente é reconhecida quando o controle dos serviços é transferido para o cliente por um valor que reflita a contraprestação à qual a
Companhia e suas controladas esperam ter direito em troca destes serviços. A Companhia conclui, de modo geral, que é o
principal em seus contratos de receita porque normalmente controla os serviços antes de transferi-los para o cliente. c) Contas a
receber. As contas a receber são registradas pelo valor dos serviços prestados, incluindo os respectivos tributos diretos de responsabilidade da Companhia e suas controladas, menos os tributos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários (quando aplicável). Ao mensurar as perdas de crédito esperadas, a Companhia e suas controladas usam informações sobre
o futuro razoáveis e suportáveis, que se baseiam nas premissas para a movimentação futura de fatores econômicos diferentes
e como esses fatores irão afetar uns aos outros, com base em estimativas de perdas esperadas para os próximos 12 meses ou
por toda a vida da operação. A perda de crédito esperada se baseia na diferença entre todos os fluxos de caixa contratuais que
são devidos à Companhia e suas controladas, de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que Companhia e suas controladas esperam receber, descontados com base na taxa de juros efetiva original. d) Estoques. Os estoques são apresentados
pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. Os custos são compostos pelos custos diretos de materiais e, se aplicável, pelos custos diretos de mão-de-obra e pelos custos gerais incorridos para trazê-los às suas localizações e condições
existentes. Os custos dos estoques são determinados pelo método do custo médio. O valor líquido realizável corresponde ao
preço de venda estimado dos estoques, deduzido dos custos estimados para conclusão e custos necessários para a comercialização, venda e distribuição dos estoques. e) Imobilizado. Os ativos imobilizados da Companhia e suas controladas estão demonstrados ao custo, deduzidos de depreciação pelo método linear de acordo com a respectiva vida útil econômica, e perdas
por redução ao valor recuperável acumuladas (vide item “q” desta nota explicativa). Os valores residuais e as vidas úteis dos
ativos imobilizados e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. As vidas úteis estimadas dos itens do imobilizado estão demonstradas na nota explicativa nº 17. Os
custos com docagem são capitalizados e depreciados linearmente ao longo do período para o qual estes custos gerarão benefícios econômicos, de forma que estejam totalmente depreciados antes da data da realização da docagem seguinte. Os ativos
de direito de uso são depreciados durante o período de arrendamento e a vida útil do correspondente ativo, qual for o menor. Se
o arrendamento transferir a titularidade do correspondente ativo ou o custo do ativo de direito de uso refletir que a Companhia e
suas controladas esperam exercer uma opção de compra deste ativo, o correspondente ativo de direito de uso é depreciado
durante a vida útil ativo. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros re-

sultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados
pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. f) Intangível. Ativos
intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas por
redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é reconhecida pelo método linear com base na vida útil estimada dos
ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de eventuais mudanças
nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Ativos intangíveis com vida útil indefinida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas (vide item “p” desta nota explicativa). Os
ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios e reconhecidos separadamente do ágio são inicialmente registrados pelo seu valor justo na data da aquisição, o qual é equivalente ao seu custo. Subsequentemente ao reconhecimento inicial, os ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios são registrados ao custo, deduzidos da amortização e das
perdas por redução ao valor recuperável acumuladas, assim como os ativos intangíveis adquiridos. separadamente. Um ativo
intangível é baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ativo, são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado. g) Combinações de negócios. As
aquisições de negócios são contabilizadas pelo método de aquisição. A contraprestação transferida em uma combinação de
negócios é mensurada ao valor justo, que é calculado pela soma dos valores justos dos ativos transferidos pela Companhia e
suas controladas na data de aquisição, dos passivos incorridos pela Companhia e suas controladas com relação aos antigos
controladores da entidade adquirida e das participações emitidas pela Companhia e suas controladas em troca do controle da
entidade adquirida. Os custos relacionados à aquisição são reconhecidos no resultado, quando incorridos. Na data de aquisição,
os ativos adquiridos e os passivos assumidos identificáveis são reconhecidos pelo valor justo na data da aquisição, exceto por
ativos ou passivos fiscais diferidos e ativos e passivos relacionados a acordos de benefícios aos empregados, passivos ou instrumentos patrimoniais relacionados a acordos de pagamento baseado em ações e ativos classificados como mantidos para
venda, todos reconhecidos e mensurados de acordo com os pronunciamentos técnicos específicos para estes temas. O ágio é
mensurado como o excesso da soma da contraprestação transferida, do valor das participações minoritárias na entidade adquirida e do valor justo da participação do adquirente anteriormente detida na entidade adquirida (se houver) sobre os valores líquidos na data de aquisição dos ativos adquiridos e passivos assumidos identificáveis. Se, após a reavaliação, os valores líquidos
dos ativos adquiridos e passivos assumidos identificáveis na data de aquisição forem superiores à soma da contraprestação
transferida, do valor das participações minoritárias na entidade adquirida e do valor justo da participação do adquirente anteriormente detida na entidade adquirida (se houver), o excedente é reconhecido imediatamente no resultado como ganho de compra
vantajosa. Quando a contraprestação transferida pela Companhia e suas controladas em uma combinação de negócios inclui
um acordo de contraprestação contingente, a contraprestação contingente é mensurada pelo valor justo na data de aquisição e
incluída na contraprestação transferida em uma combinação de negócios. As variações no valor justo da contraprestação contingente classificadas como ajustes do período de mensuração são ajustadas retroativamente, com correspondentes ajustes ao
ágio. Os ajustes do período de mensuração correspondem a ajustes resultantes de informações adicionais obtidas durante o
“período de mensuração” (que não poderá ser superior a um ano a partir da data de aquisição), relacionadas a fatos e circunstâncias existentes na data de aquisição. A contabilização subsequente das variações no valor justo da contraprestação contingente não classificadas como ajustes do período de mensuração depende da forma de classificação da contraprestação contingente. A contraprestação contingente classificada como patrimônio líquido não é remensurada nas datas de relatórios
subsequentes e sua correspondente liquidação é contabilizada no patrimônio líquido. Outras contraprestações contingentes são
remensuradas ao valor justo nas datas de relatórios subsequentes, e as variações no valor justo são contabilizadas no resultado.
Quando uma combinação de negócios é realizada em etapas, a participação anteriormente detida pela Companhia e suas
controladas na entidade (incluindo operações conjuntas) adquirida é remensurada ao seu valor justo na data de aquisição e o
correspondente ganho ou perda, se houver, é reconhecido no resultado. Os valores das participações na entidade adquirida
antes da data de aquisição, anteriormente reconhecidos em “Outros resultados abrangentes”, são reclassificados no resultado,
na medida em que tal tratamento seja adequado caso essa participação tivesse sido alienada. Se a contabilização inicial de uma
combinação de negócios estiver incompleta no encerramento do período no qual essa combinação ocorreu, o Grupo registra os
valores provisórios dos itens cuja contabilização estiver incompleta. Esses valores provisórios são ajustados durante o período
de mensuração ou os ativos e passivos adicionais são reconhecidos para refletir as novas informações obtidas relacionadas a
fatos e circunstâncias existentes na data de aquisição, os quais, se conhecidos, teriam afetado os valores reconhecidos naquela data. h) Ágio. O ágio é inicialmente reconhecido e mensurado conforme descrito no item “Combinação de negócios”. O ágio
não é amortizado, mas é submetido ao teste de redução ao valor recuperável no mínimo anualmente. Para fins do teste de redução ao valor recuperável, o ágio é alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa da Companhia e suas controladas (ou
grupos de unidades geradoras de caixa) que irão se beneficiar das sinergias da combinação. As unidades geradoras de caixa às
quais o ágio foi alocado são submetidas anualmente ao teste de redução ao valor recuperável ou, com maior frequência quando
houver indicação de que a unidade poderá apresentar redução ao valor recuperável. Se o valor recuperável da unidade geradora de caixa for menor que o valor contábil, a perda por redução ao valor recuperável é primeiramente alocada para reduzir o valor
contábil do ágio alocado à unidade e, posteriormente, aos outros ativos da unidade, proporcionalmente ao valor contábil de cada
um dos seus ativos. As perdas por redução ao valor recuperável do ágio são reconhecidas no período subsequente. Na alienação da unidade geradora de caixa, o valor atribuível do ágio é incluído na apuração do lucro ou prejuízo da alienação. A Companhia e suas controladas não reconheceram nenhuma provisão para redução ao valor recuperável do ágio reconhecido em seu
ativo. i) Reconhecimento de despesas. As despesas são contabilizadas pelo regime de competência, obedecendo a sua vinculação com a realização das receitas. As despesas pagas antecipadamente e que competem a exercícios futuros são ativadas de
acordo com seus respectivos prazos de duração. j) Provisões. Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma
obrigação presente (legal ou presumida) em consequência de um evento passado, seja provável que benefícios econômicos
sejam requeridos para liquidar a obrigação, e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa da compensação necessária para liquidar a obrigação presente na data do balanço,
levando em consideração os riscos e as incertezas relativos à obrigação. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada
na demonstração do resultado. Se o efeito do valor temporal do dinheiro for significativo, as provisões são descontadas utilizando uma taxa corrente antes dos tributos que reflete, quando adequado, os riscos específicos ao passivo. Quando for adotado
desconto, o aumento na provisão devido à passagem do tempo é reconhecido como custo de financiamento. A provisão pode
ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais considerada provável devido a mudanças nas circunstâncias ou quando
a obrigação for liquidada. Passivos contingentes não são reconhecidos, mas são objeto de divulgação em notas explicativas
quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores não possam ser estimados. Os ativos
contingentes não são reconhecidos, mas são objeto de divulgação em notas explicativas quando a entrada de benefícios econômicos for tida como provável. Caso a entrada de benefícios econômicos seja tida como praticamente certa, o ativo relacionado não é um ativo contingente e seu reconhecimento é adequado. A Companhia e suas controladas são parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas são constituídas para todas as
contingências referentes a processos para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/
obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. Avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas constantemente e ajustadas para
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A Companhia e suas controladas reconhecem, ainda, provisões referentes a férias, 13º salário e encargos sociais incidentes sobre essas remunerações, de acordo
com a quantidade de períodos trabalhados pelos funcionários, ou seja, de acordo com as obrigações devidas, mas não efetivadas, em cada exercício. k) Empréstimos e financiamentos. A Companhia e suas controladas registram seus empréstimos e financiamentos obtidos com base no custo amortizado usando o método de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na
demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da
taxa de juros efetivos. Os ganhos sobre investimentos decorrentes da aplicação temporária dos recursos obtidos com empréstimos específicos ainda não gastos com o ativo qualificável são deduzidos dos custos com empréstimos elegíveis para capitalização. l) Arrendamentos. Na data de início é reconhecido o direito de uso e o passivo de arrendamento, a Companhia mensura
seu passivo ao valor presente dos pagamentos do arrendamento, onde é utilizada a taxa incremental, já que não possui taxa de
juros implícita em seus contratos. A taxa incremental estimada é em função das taxas de captação de financiamentos de longo
prazo, ajustada para refletir as características do arrendamento, como o risco do ambiente econômico do país, moeda, prazo e
a data de início do contrato. Se ocorrer alguma alteração do fluxo de caixa esperado no contrato, o passivo é prontamente remensurado. Somente será revisada a taxa de desconto caso um novo contrato for realizado. A Companhia e sus controladas
amortizam o ativo de direito de uso pelo método linear, pelo prazo do arrendamento. A Companhia e suas controladas adotaram
a norma IFRS 16, equivalente ao CPC 06 (R2) em 1º de janeiro de 2019 e usaram o expediente prático que permitiu que a Companhia e suas controladas não aplicassem os requerimentos no CPC 06 (R2) para arrendamentos de curto prazo (prazo de arrendamento de 12 meses ou menos) e arrendamentos de ativos de baixo valor, reconhecendo uma despesa de arrendamento
pelo método linear. m) Instrumentos financeiros. Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial da
Companhia e suas controladas quando estas forem parte das disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos
financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão
de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) são
acrescidos ao ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, no reconhecimento inicial. Os custos
da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado. Ativos financeiros. Os ativos financeiros reconhecidos são subsequentemente mensura-
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dos ao custo amortizado e ao valor justo por meio do resultado, dependendo de sua classificação. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo
de negócios da Companhia e suas controladas para a gestão destes ativos financeiros. Com exceção das contas a receber de
clientes que não contenham um componente de financiamento significativo ou para as quais a Companhia e suas controladas
tenham aplicado o expediente prático, a Companhia e suas controladas inicialmente mensuram um ativo financeiro ao seu valor
justo acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As
contas a receber de clientes que não contenham um componente de financiamento significativo, ou para as quais a Companhia
e suas controladas tenham aplicado o expediente prático, são mensuradas pelo preço de transação. Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” (também referido como teste de “SPPI”) sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. O modelo de negócios da Companhia e suas controladas para administrar ativos financeiros se
refere a como gerencia seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos de caixa
resultarão da cobrança de fluxos de caixa contratuais, da venda dos ativos financeiros ou de ambos. As compras ou vendas de
ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de um prazo estabelecido por regulamento ou convenção no mercado
(negociações regulares) são reconhecidas na data da negociação, ou seja, a data em que a Companhia e suas controladas se
comprometem a comprar ou vender o ativo. Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados, pela
Companhia e suas controladas, em duas categorias: • Ativos financeiros ao custo amortizado. • Ativos financeiros ao valor justo
por meio do resultado. A Companhia e suas controladas mensuram os ativos financeiros ao custo amortizado se ambas as seguintes condições forem atendidas: (i) o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter
ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais, e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro derem origem,
em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do
principal em aberto. Os ativos financeiros 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. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por
meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros são classificados
como mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda ou recompra no curto prazo. Derivativos, inclusive
derivativos embutidos separados, também são classificados como mantidos para negociação, a menos que sejam designados
como instrumentos de hedge eficazes. A Companhia e suas controladas não possuem instrumentos financeiros derivativos, nem
contabilidade de “hedge”. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros
são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado, independentemente do modelo de negócios. Não obstante os critérios para os instrumentos de dívida ser classificados pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, conforme descrito acima, os instrumentos de dívida podem ser designados pelo valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se isso eliminar, ou reduzir significativamente, um descasamento contábil. Ativos financeiros
ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor
justo reconhecidas na demonstração do resultado. Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro
ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) deixa de ser reconhecido quando: (i) os direitos de receber fluxos de
caixa do ativo expiraram, ou (ii) a Companhia e suas controladas transferiram seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo
ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos termos
de um contrato de repasse e houve a transferência substancial de todos os riscos e benefícios do ativo, ou não houve a transferência nem retenção substancial de todos os riscos e benefícios do ativo, mas ocorreu a transferência do controle do ativo.
Quando a Companhia e suas controladas transferem seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou celebra um acordo
de repasse, ele avalia se, e em que medida, reteve os riscos e benefícios da propriedade. Quando não transferiram nem retiveram substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, nem transferiram o controle do ativo, a Companhia e suas controladas continuam a reconhecer o ativo transferido na medida de seu envolvimento continuado. Neste caso reconhece um passivo
associado. O ativo transferido e o passivo associado são mensurados em uma base que reflita os direitos e as obrigações retidos
pela Companhia e suas controladas. O envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido é mensurado
pelo menor valor entre: (i) o valor do ativo; e (ii) o valor máximo da contraprestação recebida que a entidade pode ser obrigada a
restituir (valor da garantia). Redução ao valor recuperável de ativos financeiros. A Companhia e suas controladas reconhecem
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 que a Companhia e suas controladas esperam 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.
Passivos financeiros. 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. Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são classificados, pela Companhia e suas controladas, em duas categorias: • Passivos financeiros ao custo amortizado. • 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. Ganhos ou perdas em
passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado. 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. 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 deixa de reconhecida no 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. Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial consolidado se houver um direito legal atualmente aplicável de compensação dos valores reconhecidos e se houver a intenção de liquidar em bases líquidas, realizar os
ativos e liquidar os passivos simultaneamente. n) Capitalização de juros de empréstimos. A Companhia e suas controladas capitalizam os custos de empréstimos, que são direta ou indiretamente atribuíveis à construção de ativo qualificável (ativo que,
necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso pretendido) como parte do custo
do ativo, sendo as variações cambiais capitalizadas limitadas ao custo de captação no mercado interno vigente na data de obtenção dos empréstimos. Não houve juros capitalizados nos exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. o)
Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto. A Companhia e suas controladas apresentam os dividendos recebidos como atividade de investimento. p) Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”). Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e suas controladas, e sua
distribuição durante determinado período e é apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte
de suas demonstrações financeiras individuais e como informação suplementar às demonstrações financeiras consolidadas,
pois não é uma demonstração prevista nem obrigatória conforme as IFRSs. A DVA, em sua primeira parte, apresenta a riqueza
criada pela Companhia e suas controladas, representada pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre ela, as outras receitas e os efeitos da provisão para perda de créditos), pelos insumos adquiridos de terceiros (custo
das vendas e aquisições de materiais, energia e serviços de terceiros, incluindo os tributos incluídos no momento da aquisição,
os efeitos das perdas e da recuperação de valores ativos e a depreciação e amortização) e pelo valor adicionado recebido de
terceiros (participação nos lucros de coligadas, controladas e empreendimentos controlados em conjunto, receitas financeiras e
outras receitas). A segunda parte da DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições,
remuneração de capitais de terceiros e remuneração de capitais próprios. q) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos imobilizados e intangíveis com o objetivo de avaliar
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda
de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de
mensurar o montante dessa perda, se houver. Quando o ativo não gera fluxos de caixa separadamente dos outros ativos, a
Companhia e suas controladas calculam o valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence. 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. Ativos intangíveis com vida útil indefinida são submetidos ao teste de redução ao valor recuperável no mínimo anualmente e sempre que houver indicação de que o ativo possa apresentar perda por redução ao valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos de alienação e o valor em uso. Na avaliação
do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente pela taxa de desconto, antes dos impostos, que reflete uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os riscos específicos do ativo para os quais
a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi ajustada. Se o valor recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) calculado for menor que o seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. Quando a perda por redução ao
valor recuperável é revertida subsequentemente, ocorre o aumento do valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa)
para a estimativa revisada do seu valor recuperável, desde que não exceda o valor contábil que teria sido determinado, caso
nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida para o ativo (ou unidade geradora de caixa) em
exercícios anteriores. A reversão da perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado, na
medida em que elimina a perda por redução ao valor recuperável que foi reconhecida para o ativo em exercícios anteriores. A
Companhia e suas controladas consideram no mínimo cada segmento operacional como uma unidade geradora de caixa. Nos
exercícios apresentados não houve nenhuma constituição nem reversão de provisão para perda por redução ao valor recuperável. r) Resultado por ação. O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício da Companhia e a
média ponderada das ações ordinárias no respectivo exercício. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida
média das ações, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, se aplicável, nos exercícios apresentados. s) Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos. A despesa com imposto de renda e contribuição social inclui
impostos correntes e diferidos, apresentados de forma segregada nas demonstrações de resultado. Impostos correntes. O imposto corrente se baseia no lucro real do exercício. O lucro real difere do lucro apresentado no resultado porque exclui receitas
ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma
permanente. Os passivos fiscais correntes da Companhia e suas controladas são calculados com base em alíquotas fiscais
promulgadas ou substancialmente promulgadas no final do período de relatório. Uma provisão é reconhecida para questões
para as quais a apuração de impostos é incerta, mas há probabilidade de desembolso futuro de recursos para uma autoridade
fiscal. As provisões representam a melhor estimativa do valor a ser pago. O lançamento de impostos se baseia no julgamento de
profissionais da Companhia e suas controladas, suportado pela experiência anterior com relação a essas atividades e, em determinados casos, com base na opinião de consultores fiscais. Impostos diferidos. O imposto diferido é o imposto devido ou a
recuperar sobre as diferenças entre o valor contábil de ativos e passivos nas demonstrações financeiras e as correspondentes
bases de cálculo usadas na apuração do lucro real e é contabilizado pelo método do passivo. Os passivos fiscais diferidos são
geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os ativos fiscais diferidos são reconhecidos quando for provável que a Companhia e suas controladas apresentarão lucro tributável em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. Passivos fiscais diferidos não são reconhecidos se a diferença temporária for
resultante do reconhecimento inicial de ágio. Os passivos fiscais diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias
tributáveis associadas a investimentos em controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto, exceto quando
a Companhia e suas controladas forem capazes de controlar a reversão das diferenças temporárias e quando for provável que
essa reversão não irá ocorrer em um futuro previsível. Os ativos fiscais diferidos originados de diferenças temporárias dedutíveis
relacionadas a tais investimentos e participações somente são reconhecidos quando for provável que haverá lucro tributável
futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias possam ser utilizadas e quando sua reversão for provável em
um futuro previsível. O valor contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado no fim de cada período de relatório e reduzido quando
não for mais provável que lucros tributáveis suficientes estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte
dele. Impostos diferidos são calculados com base nas alíquotas fiscais aplicáveis no período no qual se espera que o passivo
seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas leis e alíquotas fiscais promulgadas ou substancialmente promulgadas no
fim de cada período de relatório. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia e suas controladas esperam, no fim de cada período de relatório, recuperar ou liquidar o
valor contábil desses ativos e passivos. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados quando há um direito legalmente exequível de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os ativos e passivos fiscais
diferidos se relacionam com os impostos incidentes pela mesma autoridade tributável onde há intenção de liquidar os impostos
correntes e passivos em uma base líquida. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos do exercício. O imposto
de renda e a contribuição social correntes e diferidos são reconhecidos no resultado do exercício, exceto quando estão relacionados a itens registrados em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido, caso em que os impostos
correntes e diferidos também são reconhecidos em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido, respectivamente. Quando os impostos correntes e diferidos resultam da contabilização inicial de uma combinação de negócios, o
efeito fiscal é considerado na contabilização da combinação de negócios.
3. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Significativas. 3.1. Julgamentos. A preparação das demonstrações
financeiras requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados
de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações
financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste
significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros. 3.2. Estimativas e premissas. 3.2.1. Vidas úteis
dos bens do ativo imobilizado. A Companhia e suas controladas revisam as vidas úteis estimadas dos bens do ativo imobilizado
e intangível anualmente no final de cada exercício. Durante o último exercício, como resultado desta avaliação, a Administração
estabeleceu que as vidas úteis dos seus bens imobilizados se mantiveram inalteradas quando comparadas com aquelas adotadas no exercício anterior. 3.2.2. Tributos. Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos
e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. A Companhia e suas controladas constituem provisões, com base em estimativas cabíveis e, quando aplicável, para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais
anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no
respectivo domicílio da Companhia e suas controladas. Adicionalmente, impostos a recuperar são reconhecidos à medida que a
Companhia e suas controladas possuem expectativa de realização de tais saldos, seja por compensação com outros tributos, seja
por pedido de restituição. 3.2.3. Provisões para riscos. A Companhia e suas controladas reconhecem provisão para riscos, relacionados a causas tributárias, cíveis e trabalhistas, quando aplicável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação
das evidências disponíveis, a hierarquia das Leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais, e sua
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas
para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou
exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.2.4. Valor justo de instrumentos
financeiros. Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de
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mercados ativos, este é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para essas técnicas se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um
determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados
utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores
poderiam afetar os valores justos apresentados dos instrumentos financeiros. 3.2.5. Avaliação do modelo de negócios. A classificação e mensuração de ativos financeiros depende dos resultados do teste de “apenas pagamentos de principal e juros” e do
teste do modelo de negócios. A Companhia e suas controladas determinam o modelo de negócios em um nível que reflete como
os grupos de ativos financeiros são gerenciados em conjunto para atingir um objetivo de negócios específico. Essa avaliação
inclui julgamento que reflete todas as evidências relevantes incluindo a forma como o desempenho dos ativos é avaliado e como
seu desempenho é mensurado, os riscos que afetam o desempenho dos ativos e como esses ativos são geridos e como os
gestores dos ativos são remunerados. A Companhia e suas controladas monitoram os ativos financeiros mensurados ao custo
amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes baixados antes do seu vencimento para entender o
motivo para a sua alienação e se os motivos estão de acordo com o objetivo do negócio para o qual o ativo foi mantido. O monitoramento faz parte da avaliação contínua sobre se o modelo de negócios para o qual os ativos financeiros remanescentes são
mantidos continua adequado e, se não for adequado, se houve alguma mudança no modelo de negócios e alguma alteração
prospectiva na classificação desses ativos. 3.2.6. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. Uma perda
por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor
recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos
de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos
custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos
de caixa derivam do orçamento para os próximos anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia
e suas controladas ainda não tenham se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos
da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de
caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. 3.2.7. Cálculo da provisão para perdas. Ao mensurar as perdas de crédito esperadas, a Companhia e suas controladas
usam informações sobre o futuro razoáveis e suportáveis, que se baseiam nas premissas para a movimentação futura de fatores
econômicos diferentes e como esses fatores irão afetar uns aos outros. A perda por inadimplência é uma estimativa da perda
resultante de inadimplência. Ela se baseia na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos e aqueles que o credor esperaria receber, levando em consideração os fluxos de caixa de garantias e as melhorias de crédito totais. A probabilidade de
inadimplência é um dado importante para a mensuração da perda de crédito esperada. A probabilidade de inadimplência é uma
estimativa da probabilidade de inadimplência durante um período de tempo específico, cujo cálculo inclui dados históricos, premissas e expectativas de condições futuras. Aumento significativo no risco de crédito impacta a perda de crédito esperada. Ao
avaliar se o risco de crédito de um ativo aumentou significativamente, a Companhia e suas controladas levam em consideração
informações acerca do futuro qualitativas e quantitativas razoáveis e comprováveis. 3.2.8. Mensurações do valor justo e processos de avaliação. Alguns dos ativos e passivos da Companhia e suas controladas podem ser mensurados pelo valor justo para
fins de elaboração das demonstrações financeiras. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, são usados dados observáveis do mercado na medida em que estejam disponíveis. Quando não há informações de Nível 1 disponíveis, outras técnicas de
avaliação são utilizadas e informações adequadas ao modelo. Os ativos adquiridos líquidos dos passivos assumidos em combinações de negócio têm seus valores justos mensurados na data da aquisição. Determinadas premissas são adotadas pelos
avaliadores para determinação de tais valores justos. A contraprestação contingente em combinações de negócios e ativos financeiros não derivativos mantidos para negociação são particularmente sensíveis a mudanças em um ou mais dados observáveis considerados razoavelmente possíveis no próximo exercício. 3.2.9. Mensurações das taxas de desconto de arrendamentos. As taxas de desconto aplicadas na mensuração dos direitos de uso e passivos de arrendamento foram definidas pela
Companhia e suas controladas considerando as taxas incrementais, uma vez que os contratos firmados não possuem a informação da taxa implícita. Para determinação das taxas incrementais, utilizadas como taxas de desconto, a Companhia e suas
controladas utilizaram informações dos contratos de arrendamento, e adotaram premissas, tais como a estrutura de capital do
Grupo e o risco do ambiente econômico do país.
4. Normas E Interpretações Novas e Revisadas. As normas revisadas apresentadas a seguir passaram a ser aplicáveis para
períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2020 e, portanto, estão sendo adotadas nas demonstrações financeiras
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. A adoção dessas alterações de normas não resultou impacto relevante sobre as divulgações ou os valores divulgados nestas demonstrações financeiras.
Norma ou interpretação
Descrição
Alterações à IFRS 3 (CPC 15)
Definição de Negócios
Alterações à IAS 1 e IAS 8 (CPC 26 e 23)
Definição de Material
Estrutura Conceitual (CPC 00)
Estrutura Conceitual nas Normas IFRSs
Alterações à IFRS 16 / CPC 06(R2)
Benefícios relacionados à COVID-19 concedidos a
arrendatários em contratos de arrendamento
Na data de aprovação destas demonstrações financeiras, a Companhia não aplicou as normas e interpretações novas e revisadas que foram emitidas, mas ainda não tem sua adoção mandatória, apresentadas a seguir.
Em vigor para períodos anuNorma ou interpretação
Descrição
ais iniciados em ou após
Alterações no CPC 36(R3)/IFRS 10 e
Venda ou Constituição de Ativos entre um
Postergada
no CPC 18(R2)/ IAS 28
Investidor e sua Coligada ou “Joint Venture”
indefinidamente
Alterações ao CPC48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39,
Reforma da taxa de juros
A partir de 1º. de janeiro
CPC40/IFRS7,CPC11/IFRS4eCPC06/IFRS16
de referência
de 2021.
Imobilizado:
A partir de 1º. de janeiro
Alterações ao CPC 27/IAS 16
Receitas antes do uso pretendido
de 2022.
Referência à
A partir de 1º. de janeiro
Alterações ao CPC 15/IFRS 3
Estrutura Conceitual
de 2022.
Classificação do Passivo em Circulante
A partir de 1º. de janeiro
Alterações ao CPC 26/IAS 1)
ou Não Circulante
de 2023.
Não é esperado que a adoção das normas listadas acima tenha impacto relevante sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia em períodos futuros.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa
Controladora
Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Caixa e bancos
6.967
1.185
27.399
8.459
Aplicações financeiras (*)
84.566
10.959
139.140
35.549
Total
91.533
12.144
166.539
44.008
(*) Aplicações financeiras de curto prazo com alta liquidez (compostas por Certificados de Depósitos Bancários - CDB pós-fixados), com compromisso de recompra (instituição financeira tem o compromisso de recomprar a aplicação financeira da
Companhia e controladas, caso a Companhia e controladas manifestem tal intenção). O rendimento médio no exercício findo
em 31 de dezembro de 2020 foi de 99,2% do CDI na controladora e 98,7% do CDI do consolidado (no exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 foi de 98% do CDI).
6. Títulos e Valores Mobiliários (Aplicações Financeiras Vinculadas)
Controladora
Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Não circulante
22.274
1.027
30.771
7.100
Total
22.274
1.027
30.771
7.100
Parte do saldo de títulos e valores mobiliários classificados no ativo não circulante na controladora representam aplicações financeiras mantidas com o Banco Bocom BBM, na modalidade de certificados de depósito bancário (CDB), com rendimentos atrelados ao CDI, no valor de R$6.274 (R$1.027 em 31 de dezembro de 2019), referente a contrato de garantia realizado, relacionado
ao financiamento junto à Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP. Além do saldo dado como garantia em conexão com o
financiamento junto à FINEP, a controladora mantém, em 31 de dezembro de 2020, o saldo de aplicações financeiras no valor de
R$8.000 junto ao Banco Alfa e de R$8.000 junto ao Banco Bocom BBM, dadas como garantia em conexão com a emissão de debêntures ocorrida no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Os títulos e valores mobiliários classificados no não circulante
no consolidado, além das aplicações financeiras mantidas pela controladora, é composto por saldo de aplicações financeiras
mantidas pela controlada OceanPact Navegação no Banco Itaú, no valor de R$8.497 (R$6.073 em 31 de dezembro de 2019).
O saldo mantido no Banco Itaú é referente à aplicação financeira onde deve ser mantido o valor correspondente a no mínimo
três meses da dívida mensal, de acordo com o contrato firmado com o BNDES, referente ao financiamento das embarcações.
Estas aplicações, que estão registradas no ativo não circulante do consolidado, representam operações compromissadas, com
rendimentos atrelados ao CDI, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa. O rendimento médio no
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 das aplicações financeiras mantidas pela Companhia e classificadas como títulos e
valores mobiliários, foi de 100,7% do CDI (no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de 98% do CDI).
7. Clientes
Controladora
Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Clientes
62.566
68.771
111.072
116.159
Partes Relacionadas (*)
6.957
1.741
47
Provisão para perda
(1.088)
(871)
(2.200)
(1.430)
Total
68.435
69.641
108.872
114.776
(*) Os saldos a receber de partes relacionadas estão detalhados na nota explicativa nº 25. A composição dos saldos de clientes
vencidos e a vencer está apresentada a seguir:
Controladora
Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Saldos a vencer
50.372
66.771
95.426
113.345
Saldos vencidos
12.194
2.000
15.646
2.814
Total
62.566
68.771
111.072
116.159
Os saldos vencidos em 31 de dezembro de 2020 possuem a composição apresentada a seguir, por idade de vencimento:
Controladora
Consolidado
31/12/20
31/12/20
Até 90 dias
9.098
11.233
De 91 a 360 dias
2.047
2.530
1.049
1.883
Mais de 360 dias
Total saldos vencidos
12.194
15.646
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, houve um aumento na controladora de R$583 dos saldos de provisão
para perdas de créditos, principalmente para os clientes DDM Serviços Marítimos Ltda., Mac Laren Oil Estaleiros Eireli e Petróleo
Brasileiro S.A. - Petrobras, e uma reversão por recebimento de R$366 destes clientes. Desta forma, em 31 de dezembro de 2020
e em 31 de dezembro de 2019, a Administração julgou ser necessária a constituição de provisão para perdas de crédito esperadas, com base na perda esperada futura no valor de R$583 e R$1.165, controladora e consolidado. A seguir apresentamos a
movimentação da provisão para perda nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019:
Controladora
Consolidado
Saldo em 31/12/18
719
1.589
Provisões
199
291
Reversões por baixa
(47)
(450)
Saldo em 31/12/19
871
1.430
Provisões
583
1.165
Reversões por baixa
(366)
(395)
Saldo em 31/12/20
1.088
2.200
Em 31 de dezembro de 2020, os saldos consolidados a receber de clientes mais relevantes são com os clientes Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (representa 32% do saldo em 31 de dezembro de 2020), Equinor e PetroRio que, juntos com a Petrobras,
representam 58% dos saldos a receber em aberto. Em 31 de dezembro de 2019, os saldos consolidados a receber de clientes
mais relevantes são com os clientes Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (representava 44% do saldo em 31 de dezembro de
2019), Modec Serviços de Petróleo do Brasil Ltda., Aet Brasil Serviços SCS Ltda., Dommo Energia S.A. e Total E&P do Brasil
Ltda., que juntos com a Petrobras representam 82% dos saldos a receber em aberto.
8. Estoques
Controladora
Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Estoques
4.500
5.308
730
Total
4.500
5.308
730
O saldo de estoques da controladora em 31 de dezembro de 2020 é composto por estoques de dispersantes no valor de R$2.712
e de combustíveis e lubrificantes no valor de R$1.788 a serem consumidos na operação, e o saldo consolidado de estoques
contempla, também, saldos de combustíveis da controlada OML. O saldo consolidado de estoques em 31 de dezembro de 2019
é composto por saldo de R$146 da controlada Servmar, referente a aquisições de mercadorias que serão utilizadas na prestação
de serviços e por saldo de R$584 da controlada indireta OML, referente a combustível a ser utilizado nas embarcações próprias.
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, nenhuma provisão para perda em estoques foi reconhecida.
9. Tributos a Recuperar
Controladora
Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
IRPJ e CSLL (a)
3.510
2.567
10.531
8.009
PIS e COFINS a recuperar (b)
1.195
1.767
1.986
1.974
Tributos retidos por terceiros (d)
1.084
494
5.646
1.484
CPRB (c)
72
1.890
88
2.439
Outros tributos a recuperar (d)
513
458
2.413
1.290
Total
6.374
7.176
20.664
15.196
Circulante
6.039
6.841
20.329
13.643
Não circulante
335
335
335
1.553
(a) Os saldos de IRPJ e CSLL, em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, são referentes a impostos retidos na
fonte de clientes e compensações realizadas por estimativa realizada a maior. (b) Os saldos de PIS e COFINS a recuperar são
créditos originados na operação da Companhia, com base no regime não cumulativo. (c) A Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (ou “CPRB”) era um imposto vigente até o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. No entanto, a Companhia
continuou efetuando o recolhimento dessa contribuição com base em efeito suspensivo solicitado pelo sindicato das empresas
de navegação e concedido pelo órgão competente. Em contrapartida reconheceu um ativo referente ao saldo a recuperar do
imposto em questão pago a maior ao longo do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Em 2020 a Companhia iniciou a
compensação desses saldos com outros tributos federais (PIS, COFINS, ISS e IR). (d) Tributos retidos por terceiros e outros
tributos a recuperar compreendem, principalmente, INSS retido por terceiros quando da contratação para prestação de serviços
e IR e CS retidos na fonte e a recuperar.
10. Depósitos Judiciais
Controladora
Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Processos trabalhistas
281
281
1.016
590
Discussão acerca do ISS
2.290
2.646
Outros depósitos judiciais
84
106
13
Total
365
2.571
1.122
3.249
O saldo de depósitos judiciais em 31 de dezembro de 2019 da controladora é composto por valores depositados judicialmente
relacionados a processos trabalhistas em andamento em que a Companhia é ré, e relacionados a pagamentos de ISS por meio
de depósito judicial, decorrente de ações movidas pela Companhia com o cliente Repsol Sinopec Brasil S.A e Samarco Mine-

Monitor Mercantil l Terça-feira, 30 de março de 2021

Financeiro 61

ração S.A., referente ao município de incidência do ISS, tendo um saldo passivo do mesmo montante reconhecido em 31 de
dezembro de 2019 na rubrica ISS a pagar. Em 31 de dezembro de 2020 os saldos depositados judicialmente, para uma melhor
apresentação, foram reclassificados de forma a serem apresentados pelos seus montantes líquidos na rubrica de tributos a
recolher no passivo não circulante, uma vez que a Companhia entende que o saldo de ISS referente a esses depósitos são devidos e que tais depósitos serão levantados em favor da autoridade fiscal competente. O saldo consolidado de 31 de dezembro
de 2020 inclui, também, depósitos judiciais efetuados pelas controladas no montante de R$757 (R$678 em 31 de dezembro
de 2019), sendo o principal saldo decorrente da controlada Servmar, referentes a reclamações trabalhistas em que as ações
correspondentes estão em andamento, no montante de R$721 (R$309 em 31 de dezembro de 2019) e discussão com Município
de Diadema, em relação a incidência do ISS, que não apresenta saldo depositado judicialmente em 31 de dezembro de 2020 e
em 2019 os depósitos dessa natureza somavam R$356 na controlada Servmar.
Controladora
Consolidado
11. Tributos Diferidos
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Tributos diferidos ativos
Imposto de renda
14.217
7.474
46.714
23.703
Contribuição social
5.670
3.173
17.942
9.161
Outros tributos
516
368
679
424
Total
20.403
11.015
65.335
33.288
Tributos diferidos passivos
Imposto de renda
711
492
Contribuição social
1
Total
712
492
O saldo de outros tributos diferidos ativos em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$516 na controladora e R$679 no consolidado, refere-se principalmente ao reconhecimento de PIS e COFINS sobre a amortização e juros dos arrendamentos (R$368
e R$424, na controladora e no consolidado, em 31 de dezembro de 2019). O imposto de renda e contribuição social diferidos
acumulados no ativo e passivo são compostos conforme apresentado a seguir:
Controladora
Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Variação cambial líquida
10
(47)
37.898
16.672
Custos capitalizados OceanPact Navegação
(706)
(753)
(706)
(753)
Impostos exigibilidade suspensa
762
761
762
761
Prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social
8.512
842
10.619
1.925
Provisões
8.024
8.024
18.429
14.950
Valor justo mais valia
585
490
724
490
Ganho na remensuração de investimento
(511)
(511)
Arrendamento mercantil
3.217
1.841
2.650
1.841
Depreciação acelerada para fins fiscais
(5.281)
(2.112)
Outros efeitos pulverizados
(517)
(1.151)
(891)
IRPJ e CSLL diferidos ativo (passivo), líquido
19.887
10.647
63.944
32.372
CSLL
5.670
3.173
17.941
9.161
IRPJ
14.217
7.474
46.003
23.211
IRPJ e CSLL diferidos ativo (passivo), líquido
19.887
10.647
63.944
32.372
IRPJ e CSLL diferidos ativo
19.887
10.647
64.656
32.864
IRPJ e CSLL diferidos passivo
(712)
(492)
IRPJ e CSLL diferidos ativo (passivo), líquido
19.887
10.647
63.944
32.372
A Companhia possui, no consolidado, em 31 de dezembro de 2020, tributos diferidos ativos de R$65.335 (R$33.288 em 31 de
dezembro de 2019), que se referem substancialmente à variação cambial tributada pelo regime caixa, apurada na controlada
OceanPact Navegação, saldo de prejuízos fiscais acumulados e bases negativas da contribuição social e provisões não dedutíveis temporalmente. O saldo de tributos diferidos passivo consolidado, em 31 de dezembro de 2020, de R$712 (R$492 em 31
de dezembro de 2019), é referente à controlada OML, decorrente principalmente de benefícios de diferimento de tributação da
depreciação de ativos imobilizado desta investida. A controlada Servmar possui saldos de prejuízos fiscais e base negativa da
contribuição social no montante de R$30.751 (crédito fiscal) em 31 de dezembro de 2020 (crédito fiscal de R$24.115 em 31 de
dezembro de 2019), os quais não foram registrados, devido à baixa expectativa de realização efetuada pela Administração. O
Grupo, após a realização de solução de consulta junto à Receita Federal do Brasil, obteve resposta positiva quanto ao questionamento da aplicabilidade de depreciação fiscal acelerada em razão da utilização de ativo imobilizado em período superior a
um turno de trabalho, motivo pelo qual passou, a partir de maio de 2019, a depreciar de forma acelerada duas embarcações da
controlada OceanPact Navegação, que trabalham em mais de um turno de revezamento. Com base na expectativa de realização efetuada pela Administração, os tributos diferidos ativos reconhecidos em 31 de dezembro de 2020 na controladora e no
consolidado, serão realizados conforme demonstrativo a seguir:
Ano
Controladora Consolidado
2021
21.114
35.694
2022
73
3.781
2023
73
3.781
2024
73
3.781
Após 2024
293
24.724
Imposto diferido sobre diferenças temporárias ativas, prejuízo fiscal e base negativa de CSLL
21.626
71.761
Imposto diferido sobre diferenças temporárias passivas
(1.223)
(7.138)
Impostos diferidos ativo (passivo), líquido
20.403
64.623
Controladora
Consolidado
12. Outros Valores a Receber
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Adiantamentos a fornecedores
3.096
6.340
5.162
10.906
Compartilhamento de despesas (nota explicativa nº 25)
949
1.085
106
143
Despesas antecipadas com seguros (a)
5.736
3.042
7.766
4.265
Gastos na emissão de ações (b)
4.329
4.329
Outros valores a receber – partes relacionadas (nota explicativa nº 25)
167
61
17
1
Retenções contratuais – clientes (c)
2.074
560
6.499
3.674
Indenizações de seguros (d)
5.196
8.198
Outros valores a receber
686
1.504
5.101
2.184
Total
22.233
12.592
37.178
21.173
Circulante
19.996
11.876
30.445
17.284
Não circulante
2.237
716
6.733
3.889
(a) As despesas com seguros são apropriadas com base no regime de competência e em sua maioria, são renovados anualmente no último trimestre de cada exercício. (b) Os gastos incorridos no processo de oferta pública incluem despesas com
auditores, consultores e instituições financeiras que foram transferidos para o patrimônio líquido na conclusão da oferta inicial de
ações, ocorrida no primeiro trimestre de 2021. (c) A parcela classificada no ativo não circulante refere-se, principalmente, a retenções realizadas por clientes, que a Companhia espera realizar após doze meses, com base nas condições e prazos contratuais.
Os termos definidos em determinados contratos com clientes estabelecem que uma parte do valor faturado referente a serviços
prestados é retido por estes como uma medida protetiva para eventuais questionamentos e, após um período a depender dos
prazos contratuais, tais valores são efetivamente recebidos pela Companhia. (d) O saldo de indenização de seguros refere-se
ao sinistro da embarcação Carmen, que naufragou em 20 de novembro de 2020 a cerca de 98 km do Cabo de São Tomé, na
Bacia de Campos, sem deixar vítimas (conforme divulgado na nota explicativa nº 17), quando foram acionadas a seguradora
Farfaix (Casco) e West of England (P&I).
13. Empréstimos a Terceiros. A Companhia, em 11 de junho de 2018, concedeu um empréstimo no valor de R$5.300, para a
Santa Lúcia Patrimonial Ltda. (“Santa Lúcia” ou “SLP”), que era remunerado pela taxa Selic até a data da aquisição das cotas
da SLP pela Companhia. Em 31 de dezembro de 2019, este saldo era de R$5.920, para fins de controladora e consolidado. O
referido recurso financeiro foi utilizado pela Companhia, em 20 de agosto de 2020, para aquisição das quotas da SLP e consequentemente a aquisição da totalidade das quotas da empresa SLI Meio Ambiente e Infraestrutura Eireli (“SLI”), subsidiária
integral da SLP. O preço de aquisição foi de R$6.042, valor referente ao saldo de empréstimo da data, totalmente utilizado (vide
nota explicativa nº 14.1).
14. Investimentos e Perda com Investimento em Controlada em Conjunto. Os investimentos da Companhia são representados pelos saldos a seguir:

Controladora
Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
OceanPact Navegação
20.920
51.313
OceanPact International
51.430
43.343
EnvironPact
3.592
1.251
OceanPact Uruguay
5
4
OceanPact Geociências
49.732
26.484
O’Brien’s do Brasil
2.673
1.927
5.140
3.706
Servmar
14.080
18.609
OceanPact Netherlands
80.951
41.704
Maraú
(605)
2.500
SLP
6.506
OML
20.087
OceanPact México
112
112
Total
249.483
187.135
5.252
3.706
Investimentos
250.088
187.135
5.252
3.706
Provisão para perda em investimento
(605)
a) Movimentação dos saldos de investimentos. As movimentações nos saldos das investidas estão demonstradas a seguir.
Controladora
Ágio – renAquisição Aporte Ajuste de
tabilidade
(baixa) de
de conver- Equivalência
DiviInvestidas
31/12/19
futura investimento capital
são patrimonial dendos 31/12/20
OceanPact Navegação
51.313
(30.393)
- 20.920
OceanPact International
43.343
(22.848) 12.558 12.422
5.955
- 51.430
EnvironPact
1.251
2.341
3.592
OceanPact Uruguay
4
1
5
OceanPact Geociências (**)
26.484
- 26.000
4.474
(7.226)
- 49.732
O’Brien’s do Brasil
1.927
2.548 (1.802) 2.673
Servmar (*)
18.609
(4.529)
- 14.080
OceanPact Netherlands
41.704
- 32.880 10.490
(4.123)
- 80.951
Maraú
2.500
(3.105)
(605)
SLP (vide nota explicativa nº 14.1)
2.540
2.630
15
1.321
6.506
OML
22.378
- (1.381)
(910)
- 20.087
OceanPact México
- 1.187
(156)
(919)
112
Total
187.135
2.540
2.160 72.640 25.850
(39.040) (1.802) 249.483
(*) Inclui valor de ágio apurado na aquisição, no valor de R$4.637. (**) Inclui valor de ágio apurado na aquisição, no valor de.
R$219
Controladora
Aporte
Ágio –
Ganho na
de rentabilidade remensuração Ajuste de Equivalência DividenInvestidas
31/12/18 capital
futura de investimento conversão patrimonial
dos (*) 31/12/19
OceanPact Navegação
51.568
(255)
- 51.313
OceanPact International 35.248
7.953
1.660
1.382
(2.900)
- 43.343
EnvironPact
989
1.459
(1.197)
1.251
OceanPact Uruguay
3
1
4
OceanPact Geociências 12.138 14.109
219
482
96
(695)
135 26.484
O’Brien’s do Brasil
945
1.578
(596)
1.927
Servmar (**)
17.418
1.191
- 18.609
OceanPact Netherlands
(56) 43.291
270
(1.801)
- 41.704
Maraú
2.500
20
(20)
2.500
Total
118.253 67.853
219
2.142
1.749
(1.403) (1.678) 187.135
(*) Valor positivo refere-se a dividendos declarados que foram revertidos no período subsequente.
(**) Inclui valor de ágio apurado na aquisição, no valor de R$4.637.
Consolidado
Investida
31/12/19 Aporte de capital Ajuste de conversão Equivalência Patrimonial Dividendos 31/12/20
O’Brien’s do Brasil
3.706
4.901
(3.467)
5.140
OceanPact México
1.187
(156)
(919)
112
Total
3.706
1.187
(156)
3.982
(3.467)
5.252
Consolidado
Aquisição Remensuração Equivalência
Investida
31/12/18
de controle
a valor justo
Patrimonial Dividendos 31/12/19
OceanPact Geociências
12.138
(14.750)
482
2.130
O’Brien’s do Brasil
1.817
3.035
(1.146)
3.706
OML
13.788
(14.968)
1.660
(480)
Total
27.743
(29.718)
2.142
4.685
(1.146)
3.706
A apropriação dos juros e encargos capitalizados, referente ao empréstimo junto ao Banco Itaú BBA, no investimento da controlada OceanPact Navegação, é reconhecido no resultado de equivalência patrimonial. No exercício findo em 31 de 2020 este
valor foi de R$204 (R$204 no exercício findo em 31 de dezembro de 2019). O saldo a apropriar referente à capitalização dos
juros em 31 de dezembro de 2020 é de R$3.064 (R$3.472 em 31 de dezembro de 2019). b) Informações financeiras resumidas
das investidas e conciliação com as demonstrações financeiras da Companhia (Controladora e Consolidado). Os saldos das
coligadas, controladas e controladas em conjunto diretas da Companhia em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2019
e nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019 estão apresentados a seguir.
31/12/2020
2020
Ativo
Ativo não
Passivo Passivo não Patrimônio Receita Lucro líquido
Investidas
circulante circulante circulante
circulante
líquido
líquida
(prejuízo)
OceanPact Navegação
15.819
281.337
38.300
241.000
17.856
63.474
(30.189)
OceanPact International
73
49.713
10
49.776
6.108
EnvironPact
1.125
2.469
1
1
3.592
750
2.978
OceanPact Uruguay
5
5
1
OceanPact Geociências
84.692
69.590
55.083
50.754
48.445 119.437
(6.991)
O’Brien’s do Brasil
18.756
2.048
8.312
2.212
10.281
31.550
9.804
Servmar
33.359
17.585
17.562
24.227
9.155
78.376
(4.485)
OceanPact Netherlands
33.480
118.311
21.951
48.879
80.961
5.721
(4.037)
Maraú
2.429
63.178
20.977
45.235
(605)
(3.105)
OceanPact México
347
2.220
(1.873)
(1.838)
SLP
1
3.235
102
3.074
60
(16)
1.321
OML
31.566
33.158
21.989
2.555
40.180
52.588
(2.047)
31/12/2019
2019
Ativo Ativo não
Passivo Passivo não Patrimônio Receita Lucro líquido
Investidas
circulante circulante circulante
circulante
líquido
líquida
(prejuízo)
OceanPact Navegação
13.289
246.445
23.405
188.284
48.045
55.613
(51)
OceanPact International
1.506
40.177
41.683
141
(2.900)
EnvironPact
482
1.784
1.011
4
1.251
105
1.524
OceanPact Uruguay
4
4
OceanPact Geociências
42.821
52.422
36.251
34.031
24.961
82.310
1.871
O’Brien’s do Brasil
14.559
2.371
8.314
1.204
7.412
29.692
6.073
Servmar
28.898
22.550
26.530
11.279
13.639 117.441
2.262
OceanPact Netherlands
1.924
39.826
46
41.704
2.218
(1.801)
Maraú
2.529
1
30
2.500
20
OceanPact México
1.390
1.390
Cod Hole
2.756
22.140
24.896
3.245
(3.784)
MMB
699
11
77
633
2.778
224
OML
16.235
27.274
13.280
30.229
12.408
(2.691)
O quadro a seguir concilia as informações financeiras das investidas diretas da Companhia com os saldos dos investimentos e provisão para perda em investimento, da controladora.
Controladora
OceanPact
OceanPact
OceanPact
OceanPact
O’Brien’s
OceanPact
OceanPact
Em 31 de dezembro de 2020
Navegação International
EnvironPact
Uruguay
Geociências
do Brasil
Servmar Netherlands
Maraú
SLP
OML
México
Total
PL investida
17.856
49.776
3.592
5
48.445
10.281
9.155
80.961
(605)
60
40.180
(1.873)
% participação direta
99,9%
100%
100%
99%
100%
26%
99,9%
100% 99,90% 96,78%
50,00%
50,00%
Subtotal
17.838
49.776
3.592
5
48.445
2.673
9.146
80.961
(604)
58
20.090
(936)
Mais valia - ganho remensuração
1.660
482
Mais valia – aquisição participação
1.445
288
943
Ágio
4.637
2.540
Capitalização de juros
3.064
Outros efeitos (*)
18
(6)
(640)
9
(10)
(1)
2.965
(3)
1.048
Total investimentos (Provisão para perda em investimento)
20.920
51.430
3.592
5
49.732
2.673
14.080
80.951
(605)
6.506
20.087
112 249.483
(*) Outros efeitos considerados na conciliação entre o patrimônio líquido da SLP e o valor do investimento da Controladora nesta investida é decorrente do saldo a ser aportado pela Controladora na SLP no valor de R$3.047 considerando a participação detida
pela Controladora nesta investida, saldo este parte da combinação de negócios descrita na nota explicativa nº 14.1, já adiantado à SLP, cujo ato societário referente ao aumento de capital ainda não foi concretizado até a data dessas demonstrações financeiras.
Outros efeitos considerados na conciliação do patrimônio líquido da OceanPact México é decorrente de adiantamento para futuro aumento de capital.
Controladora
Em 31 de dezembro de 2019
OceanPact Navegação OceanPact International EnvironPact OceanPact Uruguay OceanPact Geociências O’Brien’s do Brasil Servmar OceanPact Netherlands Maraú
Total
PL investida
48.045
41.683
1.251
4
24.961
7.412
13.639
41.704
2.500
% participação direta
100%
100%
99,95%
99%
100%
26%
100%
100%
99,9%
Subtotal
48.045
41.683
1.250
4
24.961
1.927
13.639
41.704
2.498
Mais valia - ganho remensuração
1.660
482
Mais valia – aquisição participação
1.681
333
Ágio
4.637
Capitalização de juros
3.268
Outros efeitos
1
(640)
2
Total investimentos
51.313
43.343
1.251
4
26.484
1.927
18.609
41.704
2.500 187.135
O quadro a seguir concilia as informações financeiras das investidas diretas da Companhia com os saldos do resultado de equivalência patrimonial da controladora.
Controladora
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 OceanPact Navegação OceanPact International EnvironPact OceanPact Geociências O’Brien’s do Brasil Servmar OceanPact Netherlands Maraú SLP OML OceanPact México
Total
Lucro (prejuízo) da investida
(30.189)
6.108
2.978
(6.991)
9.804 (4.485)
(4.037) (3.105) 1.321 (2.047)
(1.838)
% participação direta
99,9%
100%
100%
100%
26% 99,9%
100% 100% 100% 50%
50%
Subtotal
(30.159)
6.108
2.978
(6.991)
2.549 (4.481)
(4.037) (3.102) 1.320 (1.024)
(919)
Amortização de mais valia
(235)
(46)
Amortização juros capitalizados
(204)
Outros efeitos
(30)
(154)
(637)
(1)
(2)
(86)
(3)
1
114
Total resultado de equivalência
(30.393)
5.954
2.341
(7.226)
2.548 (4.529)
(4.123) (3.105) 1.321 (910)
(919) (39.040)
Controladora
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
OceanPact Navegação
OceanPact International
EnvironPact
OceanPact Geociências
O’Brien’s do Brasil Servmar OceanPact Netherlands Maraú Total
01/01/19 a 03/11/19 03/11/19 a 31/12/19
Lucro (prejuízo) da investida
(51)
(2.900)
1.524
4.260
(2.389)
6.073
2.262
(1.801)
20
% participação direta
100%
100%
99,95%
50%
100%
26%
100%
100% 99,9%
Subtotal
(51)
(2.900)
1.523
2.130
(2.389)
1.579
2.262
(1.801)
20
Amortização de mais valia
(119)
(1.071)
Amortização juros capitalizados
(204)
Outros efeitos
(64)
(317)
(1)
Total resultado de equivalência
(255)
(2.900)
1.459
(695)
1.578
1.191
(1.801)
20 (1.403)

Os quadros a seguir conciliam as informações financeiras das investidas diretas da Companhia com os saldos dos investimentos e
perda com investimento em controlada em conjunto do consolidado.
Consolidado
Em 31 de dezembro de 2020
O’Brien’s do Brasil OceanPact México Total
PL investida
10.281
(1.873)
% participação direta
50%
50%
Total investimentos
5.140
(936)
Outros efeitos
1.048
Total resultado de equivalência
5.140
112 5.252
Consolidado
Em 31 de dezembro de 2019
O’Brien’s do Brasil
PL investida
7.412
% participação direta
50%
Total investimentos
3.706
Os quadros a seguir conciliam as informações financeiras das investidas diretas da Companhia com os saldos do resultado de equi
valência patrimonial do consolidado.
Consolidado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
O’Brien’s do Brasil OceanPact México
Total
Lucro (prejuízo) da investida
9.804
(1.838)
% participação direta
50%
50%
Total resultado de equivalência
4.902
(919) 3.983
Consolidado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
OceanPact Geociências (*) O’Brien’s do Brasil OML (*) Total
Lucro (prejuízo) da investida
4.260
6.073
(960)
% participação direta
50%
50%
50%
Subtotal
2.130
3.037
(480)
Outros efeitos
(2)
Total resultado de equivalência
2.130
3.035
(480) 4.685
(*) Considera lucro da OceanPact Geociências e da OML de 1º de janeiro de 2019 a 3 de novembro de 2019, quando foi obtido o
controle dessas investidas (vide nota explicativa nº 14.1). c) Informações adicionais sobre determinadas investidas da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, a OceanPact Tecnologia possuía capital social subscrito e não integrali-

zado de R$100,00 (cem reais), não possuindo ativos ou passivos nessas datas. Em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro
de 2019, a OceanPact Uruguay possuía capital social subscrito e integralizado de R$5 e R$4, respectivamente. A Companhia, em
novembro de 2019, aumentou sua participação na Oceanpact Geociências, passando de 50% a 100% sua participação na investida
em questão e, consequentemente, a OceanPact Geociências passou a ser uma controlada integral da Companhia a partir de 4 de
novembro de 2019. Em 31 de dezembro de 2020, a OceanPact Serviços Marítimos possui um saldo a pagar aos vendedores, referente à aquisição da Servmar, no valor de R$1.097, apresentado na rubrica “Outras obrigações” (R$2.233 em 31 de dezembro de
2019). Não há incidência de juros sobre esse saldo e a Companhia tem a expectativa de efetuar o pagamento no final do exercício a
findar-se em 31 de dezembro de 2021. Em 31 de dezembro de 2020, a OceanPact Netherlands possuía capital subscrito e integralizado no valor de R$100.396 e, em 31 de dezembro de 2019, possuía capital subscrito e não integralizado de R$43.602 (US$19.319
mil e US$10.819 mil, respectivamente). Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Camamú possuía capital social subscrito e não
integralizado de R$2.500, não possuindo ativos ou passivos nessa data. A Cod Hole é uma investida indireta da Companhia, controlada da OceanPact International Holding Cayman e, portanto, consolidada nas demonstrações financeiras. A OML é uma investida
direta e indireta da Companhia, controlada em conjunto pela Companhia e pela OceanPact Geociências e, portanto, consolidada nas
demonstrações financeiras da Companhia desde 4 de novembro de 2019. Anteriormente denominada Gardline Maritime Limited,
até a data da aquisição do controle, esta investida não era consolidada nas demonstrações financeiras da Companhia, pois a Companhia, por meio da sua controlada OceanPact International detinha o controle compartilhado da OML, com 50% de participação,
sendo os 50% remanescentes detidos por uma empresa terceira. Em 4 de novembro de 2019, a OceanPact Geociências adquiriu a
participação de 50% na OML que era detida pelo terceiro, passando a OceanPact Geociências a exercer controle compartilhado com
a OceanPact International na OML. Nesta mesma data a Companhia adquiriu a participação remanescente de 50% na OceanPact
Geociências, e obteve o controle integral desta investida, que detém 50% de participação na OML desde 4 de novembro de 2019. Em
13 de agosto de 2020, a Companhia passou a deter de forma direta a participação de 50% na OML, anteriormente detida pela OceanPact International. A transferência se deu pelo valor contábil daquela data, de US$4.160 mil, por meio de uma redução de capital
da Companhia na OceanPact International, enquanto esta investida recomprou tais ações e as manteve em tesouraria. O valor da
transação foi equivalente a 4.159.868 ações da OceanPact International. A MMB é uma investida indireta da Companhia, controlada
da Cod Hole e, portanto, consolidada nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram realizados pela Companhia aportes de capital na investida OceanPact Netherlands que somaram US$6.000
mil, equivalente a R$32.880. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram realizados pela Companhia aportes de capital
na investida OceanPact International que somaram US$2.120 mil, equivalente a R$12.558. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram realizados aportes de capital pela Companhia na investida OceanPact Geociências que somaram R$26.000.
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14.1. Combinação de Negócios. a) Aquisição de controle Santa Lúcia Patrimonial
(“SLP”). Em 20 de agosto de 2020, a Companhia, seguindo sua estratégia de crescimento dos negócios e com o principal objetivo de expansão de suas atividades operacionais de serviços ambientais e serviços submarinos, adquiriu a participação de
96,78% da SLP, e com isso o controle da empresa SLI. O valor da aquisição, efetuada
em 20 de agosto de 2020, foi de R$6.042. A Companhia procedeu com a elaboração
do laudo PPA, que apresentou os valores justos demonstrados abaixo. A Companhia
concluiu a alocação final dos ativos adquiridos e passivos assumidos em 1º de março de
2021 e não identificou ajustes aos valores provisoriamente reconhecidos. Ativos adquiridos e passivos assumidos na data de aquisição - em milhares de reais - R$:
Em 20 de agosto de 2020
Valores justos
Ativos
Caixa e equivalentes
723
Clientes
1.879
Impostos a recuperar
817
Outros ativos
857
Imobilizado
2.158
Intangível
103
Passivos
Fornecedores
(653)
Tributos a pagar
(384)
Empréstimos e financiamentos
(820)
Imposto diferido passivo
(502)
Outros passivos
(559)
Ativos líquidos
3.619
Participação adquirida
96,78%
Ativos adquiridos, líquido dos passivos assumidos
3.502
Contraprestação transferida e a transferir
6.042
Montante não alocado – ágio (vide nota explicativa nº 18)
2.540
A combinação de negócios, na qual ocorreu a aquisição do controle da SLP, identificou
uma mais valia dos ativos imobilizados, sendo majoritariamente referente a mais valia
de máquinas e equipamentos. Esta mais valia foi reconhecida nestas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, e será depreciada com base na vida útil remanescente dos ativos correspondentes, que corresponde, na data da combinação de
negócios, a uma vida útil remanescente média de aproximadamente 2 anos. Em 30 de
outubro de 2020 foi feita cisão parcial desproporcional de determinados ativos da SLP
em conexão com a retirada da sociedade dos sócios minoritários, onde a Companhia
passou a deter 100% de participação nessa investida. O valor atribuído à parcela cindida da SLP foi de R$850,tendo sido reduzido o capital dessa investida em R$100 e,
consequentemente, o valor de R$750 reconhecido no patrimônio líquido da Companhia
como uma redução na reserva de investimentos. b) Aquisição de controle OceanPact
Geociências. Em 4 de novembro de 2019, a Companhia, seguindo sua estratégia de
crescimento dos negócios e com o principal objetivo de expansão de suas atividades
operacionais de serviços ambientais e serviços submarinos, adquiriu a participação
remanescente de 50%, e com isso o controle integral da investida OceanPact Geociências. Fundada em 2012 no Rio de Janeiro, a OceanPact Geociências tem como
atividade a prestação de serviços relacionados com projetos de pesquisa marinha
em águas brasileiras, para o cliente Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.
Anteriormente denominada Gardline Marine Sciences do Brasil S.A., teve sua razão
social alterada em 2019. Antes da combinação de negócios, a Companhia detinha
50% de participação nessa investida, possuía controle compartilhado e, portanto,
refletia tal participação nas demonstrações financeiras consolidadas pelo método de
equivalência patrimonial, portanto, esta combinação foi realizada em estágios. O valor
da aquisição foi de R$14.968, a contraprestação transferida em 5 de novembro de
2019 foi de R$15.093, sendo a diferença decorrente de variação cambial, reconhecida
como despesa no resultado financeiro da Companhia. A Companhia elaborou laudo
de avaliação do valor justo líquido, que avaliou os ativos e passivos da investida a valor
justo na data da aquisição do controle, como demonstrado a seguir.
Valores Ajustes a Valores
Em 4 de novembro de 2019
contábeis valor justo justos
Ativos
Caixa e equivalentes
37.946
- 37.946
Clientes
23.444
- 23.444
Tributos a recuperar
2.060
2.060
Outros valores a receber
3.484
3.484
Ativo circulante
66.934
- 66.934
Outros valores a receber
550
550
Ativo fiscal diferido
2.662
2.662
Imobilizado
28.101
2.604 30.705
Intangível
77
77
Ativo não circulante
31.390
2.604 33.994
Passivos
Empréstimos e financiamentos
(45.200)
- (45.200)
Fornecedores
(13.946)
- (13.946)
Obrigações tributárias
(2.836)
- (2.836)
Obrigações trabalhistas
(2.826)
- (2.826)
Outras obrigações
(180)
(180)
Passivo Circulante
(64.988)
- (64.988)
Empréstimos e financiamentos
(5.556)
- (5.556)
Imposto diferido passivo
(885)
(885)
Passivo não circulante
(5.556)
(885) (6.441)
Ativos adquiridos, líquidos dos passivos
assumidos
27.780
1.719 29.499
Em 4 de novembro de 2019
R$ mil
Valor contábil da participação detida anteriormente
14.268
Ganho na remensuração do investimento
482
Valor justo da participação detida anteriormente (50%)
14.750
Valor da contraprestação transferida aquisição participação remanescente 14.968
(=) Contraprestação total
29.718
(-) Valor justo dos ativos líquidos da OceanPact Geociências
(29.499)
(=) Ágio apurado na aquisição
219
Receita reconhecida no exercício findo em 31 de dezembro
de 2019, oriunda desta combinação de negócios
482

A combinação de negócios, na qual ocorreu a aquisição do controle da OceanPact
Geociências, resultou em mais valia dos ativos imobilizados, referente a equipamentos. Esta mais valia será depreciada com base na vida útil remanescente dos ativos
correspondentes, que corresponde na data da combinação a uma vida útil remanescente média de aproximadamente 8 anos. A combinação de negócios, na qual
a Companhia obteve controle da OceanPact Geociências, resultou em um ágio no
valor de R$219, que se justifica pela obtenção do controle da referida investida. Na
combinação de negócios foi apurado um ganho pela remensuração do investimento
detido anteriormente pela Companhia na OceanPact Geociências de R$482, calculado pela diferença positiva entre o valor justo dos ativos líquidos proporcional à
participação detida anteriormente com o valor contábil desse investimento na data
da combinação de negócios. O ganho pela remensuração do investimento detido
anteriormente no montante de R$482, está registrado na demonstração do resultado
consolidado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, na linha de outras receitas e despesas operacionais. Caso a combinação de negócios tivesse ocorrida em
1º de janeiro de 2019, a receita líquida consolidada seria acrescida em R$63.322 e o
lucro líquido consolidado seria reduzido em R$2.345, respectivamente. c) Aquisição
indireta de controle na OML. Em 4 de novembro de 2019 a Companhia passou a deter controle indireto na OML, uma vez que nesta data a OceanPact Geociências adquiriu 50% de participação nesta empresa e a Companhia adquiriu os 50% remanescentes da OceanPact Geociências. Como a controlada da Companhia OceanPact
International detém 50% de participação na OML, para fins de consolidado houve a
obtenção de controle pela Companhia na OML e, portanto, foi elaborado laudo de
avaliação a valor justo dos ativos líquidos da OML para reconhecimento desta aquisição e, na visão da Companhia houve a obtenção de controle com remensuração da
participação detida anteriormente por meio da OceanPact International, o que gerou
um ganho na remensuração do investimento de R$1.660, reconhecido no resultado
da controladora e consolidado, conforme demonstrado a seguir. Esta combinação foi
realizada em estágios. O principal motivo para esta aquisição pelo Grupo foi a expansão de suas atividades operacionais de serviços ambientais, seguindo sua estratégia
de crescimento dos negócios.
Valor contábil Ajustes a Valor justo
na data da valor justo na data de
Em 4 de novembro de 2019
aquisição efetuados aquisição
Ativos
Caixa e equivalentes
294
294
Clientes
15.170
15.170
676
676
Outros valores a receber
Ativo circulante
16.140
16.140
Imobilizado
28.228
3.164
31.392
Ativo não circulante
28.228
3.164
31.392
Passivos
Empréstimos partes relacionadas
(2.796)
(2.796)
Fornecedores
(12.698)
(12.698)
(762)
(762)
Outras obrigações
Passivo circulante
(16.256)
(16.256)
Imposto diferido
(708)
(708)
(632)
(632)
Imposto diferido sobre a mais valia
Passivo não circulante
(708)
(632)
(1.340)
Ativos adquiridos, líquido dos
passivos assumidos
27.404
2.532
29.936
Em 4 de novembro de 2019
R$ mil
Valor contábil da participação detida anteriormente
13.308
Ganho na remensuração do investimento
1.660
Valor justo da participação detida anteriormente (50%)
14.968
Valor da contraprestação transferida aquisição participação remanescente 15.093
(=) Contraprestação total
30.061
(-) Valor justo dos ativos líquidos da OML
(29.936)
(=) Ganho de compra vantajosa apurado na aquisição
125
Receita reconhecida no exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
oriunda desta combinação de negócios (controladora)
1.660
Receita reconhecida no exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
oriunda desta combinação de negócios (consolidado)
1.785
15. Dividendos a Receber. A seguir apresentamos a movimentação dos saldos de
dividendos a receber:
Controladora
31/12/19 Baixas Adições 31/12/20
O’Briens do Brasil
389 (1.552)
1.801
638
OceanPact Navegação
1.392
1.392
EnvironPact
1.000 (1.000)
20
20
Maraú
2.801 (2.552)
1.801
2.050
Controladora
31/12/18 Baixas Adições 31/12/19
O’Briens do Brasil
8
(215)
596
389
OceanPact Geociências
135
(135)
OceanPact Navegação
2.382
(990)
1.392
Environpact
(197)
1.197
1.000
20
20
Maraú
2.525 (1.537)
1.813
2.801
Consolidado
31/12/19 Baixas Adições 31/12/20
746 (2.988)
3.468
1.226
O’Briens do Brasil
746 (2.988)
3.468
1.226
Consolidado
31/12/18 Baixas Adições 31/12/19
O’Briens do Brasil
14
(414)
1.146
746
OceanPact Geociências
135
(135)
149
(549)
1.146
746

16. Direito de Uso
Direito de uso
Imóveis - arrendamento
Embarcações - arrendamento
Subtotal
Amortização acumulada
Imóveis - arrendamento
Embarcações - arrendamento
Subtotal
Total líquido

31/12/18

Adoção Inicial

Adições

-

11.945
24.797
36.742

3.269
8.864
12.133

-

36.742

(1.926)
(16.700)
(18.626)
(6.493)

Controladora
Baixas
31/12/19

Adições

Baixas

31/12/20

15.214
14.878
30.092

20.296
31.639
51.935

(248)
(248)

35.510
46.269
81.779

(18.783)
(18.783)

(1.926)
(2.321)
12.650
(4.050)
(10.466)
12.650
(5.976)
(12.787)
(6.133)
24.116
39.148
(248)
Consolidado
31/12/19 Adições Baixas
Ajuste de conversão

(4.247)
(14.516)
(18.763)
63.016

31/12/18
Adoção inicial Adições
Baixas
31/12/20
Direito de uso
Imóveis - arrendamento
14.425
5.442
19.867
21.418
41.285
Embarcações - arrendamento
24.797
8.051 (18.783)
14.065
93.131 (1.798)
(2.394) 103.004
Subtotal
39.222
13.493 (18.783)
33.932
114.549 (1.798)
(2.394) 144.289
Amortização acumulada
Imóveis - arrendamento
(2.774)
(2.774)
(3.305)
(6.079)
Embarcações - arrendamento
- (15.924)
12.650
(3.274) (11.136)
287
60
(14.063)
Subtotal
- (18.698)
12.650
(6.048) (14.441)
287
60
(20.142)
Total líquido
39.222
(5.205)
(6.133)
27.884 100.108 (1.511)
(2.334) 124.147
O direito de uso de imóvel de terceiros e embarcações, são referentes a 15 contratos firmados pela Companhia e por suas controladas vigentes em 31 de dezembro de
2020 (10 contratos vigentes em 31 de dezembro de 2019). Vide nota explicativa nº 22 para maiores informações acerca dos contratos de arrendamento firmados e vigentes
em 31 de dezembro de 2020. As taxas de amortização anual utilizadas pela Companhia e suas controladas, estão considerando os prazos dos respectivos contratos de arrendamento, exceto com relação ao arrendamento de uma embarcação (Parcel do Bandolim), em que o direito de uso é amortizado considerando a vida útil remanescente
para esta embarcação. Não foi identificada necessidade de constituição de provisão para perda nos ativos desta natureza. A controlada Servmar atua como arrendatária em
determinados contratos de arrendamento firmados com terceiros, classificados como arrendamentos financeiros até 31 de dezembro de 2019, devido ao fato de a controlada em questão reter substancialmente todos os riscos e benefícios dos bens arrendados. Consequentemente, em 31 de dezembro de 2019, a controlada Servmar vinha
reconhecendo em seu ativo imobilizado determinados bens arrendados, tendo como contrapartida o reconhecimento de passivo de arrendamento. Em função da aplicação
da norma CPC 06 (R2) - Arrendamentos, equivalente ao IFRS 16 – “Leases”, tais saldos foram transferidos do imobilizado para direito de uso em 1º de janeiro de 2019.
17. Imobilizado
Controladora
31/12/18
Adições
Baixas
31/12/19
Adições
Baixas
Transferências
31/12/20
Custo corrigido:
Embarcações e docagens
82.976
54.620
137.596
79.269
(6.159)
928
211.634
Máquinas e equipamentos
44.091
5.990
(1.126)
48.955
12.815
638
62.408
Computadores e periféricos
1.592
601
2.193
747
2.940
Móveis e utensílios
487
431
918
87
1.005
Instalações
511
94
605
188
793
Benf. em imóveis de terceiros
2.037
3.677
5.714
76
5.790
Adiantamentos a fornecedores
9.312
(1.566)
7.746
Subtotal
131.694
65.413
(1.126)
195.981
102.494
(6.159)
292.317
Depreciação acumulada:
Embarcações e docagens
(51.805)
(15.956)
(67.761)
(16.055)
6.009
(77.807)
Máquinas e equipamentos
(18.339)
(4.479)
908
(21.910)
(4.778)
(26.688)
Computadores e periféricos
(1.152)
(208)
(1.360)
(314)
(1.674)
Móveis e utensílios
(304)
(58)
(362)
(91)
(453)
Instalações
(268)
(63)
(331)
(73)
(404)
Benf. em imóveis de terceiros
(2.022)
(78)
(2.100)
(716)
(2.816)
Subtotal
(73.890)
(20.842)
908
(93.824)
(22.027)
6.009
(109.842)
Total líquido
57.804
44.571
(218)
102.157
80.468
(150)
182.474
Consolidado
Combinação
AdiAjuste de
Combinação
Transfe- Ajuste de
31/12/18 de negócios
ções Baixas Conversão 31/12/19 de negócios Adições Baixas rências Conversão 31/12/20
Custo histórico:
Embarcações e docagens
337.538
28.869 65.016 (5.682)
1.600 427.341
203 108.251 (6.838)
928
31.155 561.039
Máquinas e equipamentos
82.253
32.531 9.943 (1.632)
919 124.014
1.496 67.140 (16.841)
638
8.591 185.038
Computadores e periféricos
1.825
558
765
(30)
3.118
130 1.224
(6)
4.466
Móveis e utensílios
619
354
433
(55)
1.351
167
109
(1)
1.626
Instalações
529
240
108
877
50
227
1.154
Veículos
6.939
78 (146)
6.871
48
6.919
Terrenos
70
(70)
Benf. em imóveis de terceiros
2.036
430 4.112
6.578
658
(783)
6.452
Adiantamentos a fornecedores
- 12.915
- (1.566)
- 11.349
Subtotal
431.739
62.982 80.455 (7.545)
2.519 570.150
2.164 190.524 (24.540)
39.746 778.043
Depreciação acumulada:
Embarcações e docagens
(85.616)
- (32.999)
198
(340) (118.757)
- (46.874) 6.176
(12.645) (172.101)
Máquinas e equipamentos
(26.061)
- (10.620) 1.954
(98) (34.825)
- (17.312) 4.595
(2.137) (49.679)
Computadores e periféricos
(1.197)
(318)
30
(1.485)
(598)
(2.083)
Móveis e utensílios
(326)
(84)
27
(383)
(161)
1
(543)
Instalações
(268)
(70)
(338)
(124)
(462)
Veículos
(1.727)
- (1.322)
(3.049)
(3.049)
Benf. em imóveis de terceiros
(2.022)
(167)
(2.189)
- (1.885)
392
(3.683)
Subtotal
(117.217)
- (45.580) 2.209
(438) (161.026)
- (66.955) 11.163
(14.782) (231.600)
Total líquido
314.522
62.982 34.875 (5.336)
2.081 409.124
2.164 123.569 (13.377)
24.964 546.444
As taxas de depreciação anual utilizadas pela Companhia, para todos os exercícios
reportados, considerando bens adquiridos novos, estão relacionadas a seguir.
Bens
Taxa anual
Embarcações
5% e 10%
Máquinas e equipamentos
10%
Computadores e periféricos
20%
Móveis e utensílios
10%
Instalações
10%
Benfeitorias imóveis e embarcações de terceiros
(*)
Veículos
20%
Docagens
20% e 40%

(*) Depreciação pelo prazo de locação dos bens de terceiros. A Companhia adquiriu,
em 26 de setembro de 2019, a embarcação denominada Austral Abrolhos, com o objetivo de ser utilizada nas atividades da Companhia, pelo valor de R$19.565. A Companhia, em 2019, realizou benfeitorias no imóvel onde fica sua sede (Matriz - Glória/
RJ), no valor de R$4.191, necessárias em decorrência da mudança de endereço de
sua sede para este imóvel. A Companhia, em outubro de 2019, realizou o estorno
da operação de venda da embarcação “Marimar”, no valor de R$1.979 e R$1.247
de depreciação, portanto, esta embarcação voltou a fazer parte do ativo imobilizado
da Companhia pelos saldos contabilizados antes da venda. A venda original foi reconhecida no exercício findo em 31 de dezembro de 2018. A controlada OceanPact
Netherlands B.V. adquiriu em 26 de abril de 2019 a embarcação denominada Parcel

das Paredes no valor de US$2.300 mil (equivalente a R$9.269), com o objetivo de
oferecer serviços de afretamento. Em 4 de novembro de 2019, a Companhia adquiriu
o controle da investida OceanPact Geociências Ltda., que possuía ativos imobilizados mensurados a valor justo na data da aquisição no valor de R$30.705. A controladora adquiriu três embarcações no exercício findo em 31 de dezembro de 2020:
(i) Parcela das Timbebas (anteriormente Sealion Amazônia) em 20 de abril de 2020
por R$25.733, (ii) Ilha do Cabo Frio (anteriormente Seabulk Brasil) em 15 de outubro
de 2020 por R$17.889 e (iii) Ilha de São Sebastião (anteriormente Seabulk Angra)
em 15 de outubro de 2020 por R$17.889. As adições do exercício findo em 31 de
dezembro de 2020 na linha de adiantamentos a fornecedores são decorrentes de
adiantamentos efetuados pela Companhia e suas investidas para aquisição de materiais a serem utilizados na prestação de serviços de docagem nas embarcações do
Grupo, merecendo destaque as embarcações Austral Abrolhos, Parcel das Paredes,
Parcel das Timbebas, Parcel de Manuel Luís, Ilha de São Sebastião e Ilha de Cabo
Frio. As baixas do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 na linha de embarcações e docagens são decorrentes do naufrágio da embarcação Carmen em 20
de novembro de 2020, de propriedade da Companhia, com 322 tonelagem de porte
bruto (TPB), representativa de 0,8% da tonelagem da frota da Companhia, afretada
a casco nu pela controlada OceanPact Geociências com o objetivo de execução de
serviços de aquisição de dados oceanográficos, a cerca de 98 km do Cabo de São
Tomé, na Bacia de Campos, sem deixar vítimas. O empréstimo firmado entre a OceanPact Navegação e o BNDES tem as embarcações objetos dos financiamentos
dadas em garantia da dívida. As embarcações dadas em garantia deste empréstimo
são Fernando de Noronha e Jim Obrien que possuem em conjunto valor contábil de
R$149.533, em 31 de dezembro de 2020. Nas datas-bases de 30 de setembro de
2020 e em 31 de dezembro de 2019, a Companhia efetuou a análise dos indicativos
de “impairment”, concluindo não haver indicativos que apontassem uma eventual
necessidade de reconhecimento de provisão para perda por redução a valor recuperável dos itens componentes do seu ativo imobilizado.
18. Intangível
Controladora
AdiAdi- Transfe31/12/18 ções 31/12/19 ções
rência 31/12/20
Custo
Licenças de softwares
2.923 108
3.031 777
29
3.837
Adiantamentos
a fornecedores
- 29
(29)
Amortização acumulada
Licenças de softwares
(1.536) (564)
(2.100) (638)
(2.738)
Total líquido
1.387 (456)
931 167
1.099
Consolidado
Adi- Bai- Ajuste de
31/12/19
ções
xas conversão 31/12/20
Custo:
Licenças de softwares
4.084 2.346
232
6.662
Ágio - Rentabilidade futura (*)
4.856 2.540
7.396
Amortização acumulada
Licenças de softwares
(2.293) (1.054)
(38)
(3.385)
Total líquido
6.647 3.832
194
10.673
Consolidado
Combinação Adi- Bai31/12/18 de negócios ções xas 31/12/19
Custo:
Licenças de softwares
3.412
77 595
4.084
Ágio - Rentabilidade futura (*)
4.637
- 219
4.856
Amortização acumulada
Licenças de softwares
(1.540)
- (753)
(2.293)
Total líquido
6.509
77
61
6.647
(*) O ágio oriundo de rentabilidade futura é referente ao investimento na controlada
Servmar, adquirida em 5 de janeiro de 2018 e da SLP, adquirida em 20 de agosto de
2020. A taxa de amortização anual das licenças de softwares utilizada pela Companhia é de 20% para os exercícios apresentados (controladora e consolidado). Em
30 de setembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, a Companhia efetuou a
análise de “impairment” de ativos intangíveis, concluindo não haver indicativos que
apontassem uma eventual necessidade de reconhecimento de provisão para perda
por redução ao valor recuperável, exceto o ágio, cuja avaliação deve ser anual. Com
relação ao ágio a Companhia efetuou, nas datas-bases de 31 de dezembro de 2020
e de 31 de dezembro de 2019, teste de impairment, concluindo não haver necessidade de reconhecimento de provisão para perda por redução ao valor recuperável
do ágio. A Companhia utilizou como base para o teste de impairment, o valor em uso,
tendo considerado as seguintes principais premissas no teste realizados em ambas
as datas: • Considerados fluxos de caixa futuros estimados para os próximos 5 anos,
tendo como base informações históricas das investidas; • Considerada taxa de crescimento de 1% a.a. (sem inflação); • Taxa de desconto de 7,6% a.a. em termos reais
e fluxo não considerou inflação prevista; • Não foi considerada previsão de pagamentos de imposto de renda e contribuição social.
19. Fornecedores
Controladora
Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Subsea7 do Brasil Ltda.
5.615
9.140 5.615 9.140
Fornecedores partes relacionadas
(nota explicativa nº 25)
1.889
1.020 1.256
125
Outros fornecedores (*)
25.140 19.769 44.945 40.697
32.644 29.929 51.816 49.962
(*) Saldo pulverizado relacionados com contas a pagar da Companhia e suas controladas de materiais e serviços relacionados, principalmente, às atividades operacionais desempenhadas. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo mais representativo
era devido ao fornecedor Subsea7 do Brasil Ltda., correspondente a 17% do saldo
em aberto para fins de controladora e 11% para fins de consolidado (16% e 11% em
31 de dezembro de 2019). A Subsea7 do Brasil Ltda. presta serviços de inspeção
em unidades submarinas em parceria com a Companhia para clientes em alguns
contratos, serviço usual no curso normal das atividades operacionais da Companhia.
20. Provisão para Riscos. A Companhia e suas controladas figuram como parte
em processos administrativos e judiciais de natureza tributária, cível e trabalhista
surgidos no curso normal dos seus negócios, realizando depósitos judiciais quando
necessário. As provisões para os eventuais desembolsos decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela Administração da Companhia, amparada
pela opinião de seus consultores jurídicos externos. Em 31 de dezembro de 2020
e em 31 de dezembro de 2019, a provisão registrada em relação àquelas causas
consideradas como perda provável apresenta a seguinte composição e os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, apresentam a
seguinte movimentação:
Controladora
Consolidado
Trabalhista Cível Total Trabalhista Cível Total
Saldo em 31/12/19
1.356
- 1.356
1.666
69 1.735
Provisões
30
30
142
79
221
Reversões
(1.361)
- (1.361)
(1.525)
- (1.525)
Pagamentos
Saldo em 31/12/20
25
25
283 148
431
Saldo em 31/12/18
12
12
115 137
252
Provisões
1.344
- 1.344
1.551
- 1.551
Reversões
(68)
(68)
Pagamentos
Saldo em 31/12/19
1.356
- 1.356
1.666
69 1.735
Durante o exercício findo em 31 dezembro de 2020 houve reversão de provisão relacionada a dois processos trabalhistas que tiveram a probabilidade de perda alterada
de provável para remota e possível, com base na opinião dos consultores jurídicos
da Companhia, nos valores de R$885 e R$243, respectivamente. Os principais processos classificados com expectativa de perda provável e, portanto, constituídas
provisões nas demonstrações financeiras estão resumidas abaixo: - Trabalhistas:
envolve reclamações trabalhistas, sendo que as mais relevantes, individualmente,
dizem respeito a: horas extras, questionamento acerca de verbas rescisórias, dentre
outros direitos trabalhistas. Passivos contingentes com expectativa de perda possível. Os processos judiciais e administrativos, cuja expectativa de perda é classificada como possível na opinião da Administração, baseada no entendimento dos seus
consultores jurídicos externos, não possuem provisão correspondente reconhecida.
Essas causas estão distribuídas da seguinte forma:
Controladora
Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Trabalhistas
2.704
1.255
5.718
1.255
Cíveis
3.600
3.600
4.436
Tributárias
10.032
6.947
10.032
6.947
16.336
8.202
19.350
12.638
As principais contingências em 31 de dezembro de 2020, classificadas com expectativa de perda possível se referem à manifestação de inconformidade em face de
retenções na fonte efetivamente sofridas e devidamente informadas (natureza tributária) no valor estimado de R$5.851 e à arbitragem de fornecedor decorrente de
rescisão de contrato de afretamento de casco pela controladora (natureza cível) no
valor estimado de R$3.493.
21. Empréstimos e Financiamentos e Debêntures a Paga. 21.1. Empréstimos
e Financiamentos
Controladora
Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Aymoré
242
242
Banco ABC Brasil
10.020
13.139
10.020
23.252
Banco Bocom BBM
9.816
6.877
29.439
6.877
Banco Bradesco
1
48.990
152
50.141
Banco CCB Múltiplo
12.983
17.735
12.983
17.735
Banco do Brasil
4.453
4.453
Banco Guanabara
6.822
6.444
Banco Itaú
15.180
4.371
39.962
Banco Santander
4.989
8.804
17.378
30.607
Banco Votorantim
9.950
9.950
BNDES
18.868
274.372 203.432
Caixa Econômica
19.937
29.866
FINEP
16.585
16.504
16.585
16.504
Total
107.844 127.229
416.633 394.954
Circulante
30.100
45.928
67.257
86.050
Não circulante
77.744
81.301
349.376 308.904
As taxas de juros e as datas dos vencimentos dos saldos de empréstimos e financiamentos, em aberto em 31 de dezembro de 2020, estão discriminadas abaixo.
Instituições
Taxa de juros
financeiras
Finalidade
mensal (%)
Vencimento (*)
Aymoré
Financiamento de bens
1,15
abr/23
Banco ABC Brasil
Capital de giro
0,17 a 0,41 + CDI
nov/24
Banco Bocom BBM
Capital de giro
0,14 a 0,37 + CDI
set/25
Banco Bradesco
Capital de giro
0,17 a 0,20 + CDI
nov/22
Banco CCB Múltiplo
Capital de giro
0,23 + CDI
dez/22
Banco do Brasil
Capital de giro
0,54 + CDI
abr/21
Banco Guanabara
Capital de giro
0,32 + CDI
set/22
Capital de giro e
0,22 a 0,37 + CDI
ago/25
Banco Itaú
financiamento de bens
0,17 + TLP
jun/23
Banco Santander
Capital de giro
0,21 a 0,42 + CDI
jul/23
Banco Votorantim
Capital de giro
0,38 + CDI
nov/23
Financiamento
0,23 a 0,32 + VariaBNDES
de embarcações
ção do dólar
abr/32
Caixa Econômica
Capital de giro
0,36 + CDI
abr/23
FINEP
Financiamento de projeto
TJLP
abr/31
(*)
As datas acima representam o vencimento máximo da dívida com a referida instituição financeira. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a controladora
captou R$20.486 junto ao BNDES para aquisição da embarcação Sealion, R$19.900
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com a Caixa Econômica Federal, R$10.000 junto ao Banco do Brasil, R$10.000 junto
ao Banco ABC Brasil, R$10.000 junto ao Banco Bocom BBM, R$10.000 junto ao
Banco Votorantim, R$1.076 junto ao Banco Bradesco e R$38.000 junto ao Banco
Itaú, estes com a finalidade de capital de giro, e R$358 junto à Aymore, objetivando
financiamento de bens de ativo imobilizado. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a investida OceanPact Navegação captou R$10.000 junto a Caixa
Econômica com prazo de vencimento em 2023, a investida OceanPact Geociências
captou R$10.000 junto ao Banco Bocom BBM e R$4.837 junto ao Banco Guanabara
com prazo de vencimento em 2021, ambos para capital de giro, a investida Servmar
captou R$10.000 junto ao banco Bocom BBM para capital de giro e R$1.461 junto
ao Banco Itaú, objetivando financiamento de bens de ativo imobilizado e a investida
SLI captou R$240 junto ao Banco Itaú e R$43 junto ao Banco Bradesco, ambos para
capital de giro. O saldo a pagar ao BNDES é referente ao empréstimo, concedido à
controlada OceanPact Navegação pelo Fundo da Marinha Mercante em conexão
com a construção de embarcações. Este contrato firmado com o BNDES foi celebrado em 17 de julho de 2014 apresenta cláusula obrigando a manutenção de uma
conta centralizadora, onde deve ser mantido o valor correspondente a no mínimo três
meses da dívida mensal, incluindo principal e juros (nota explicativa nº 6). O empréstimo junto ao BNDES é atrelado ao dólar norte-americano. O financiamento junto à
FINEP foi contratado em 25 de março de 2019 com o objetivo de realizar um projeto
específico de plataforma Cronos, que integrará dados meteoceanográficos de diferentes fontes, com o objetivo de reduzir o tempo entre a detecção de um incidente e
uma resposta eficaz. O valor total do contrato é de R$34.834, tendo sido liberado até
o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 o valor de R$16.460 e a primeira parcela a ser paga em um prazo de 48 meses a partir da data da assinatura do contrato. Em
conexão com este empréstimo, a Companhia efetuou um depósito garantia junto ao
Banco Bocom BBM e se comprometeu a efetuar depósitos mensais por 48 meses,
ao longo do prazo de carência. Como contrapartida, o Banco Bocom BBM emitiu uma
carta de fiança à FINEP, no valor de R$16.675, em conexão com o financiamento em
questão. Tal investimento poderá ser utilizado para quitar o referido financiamento
em data futura e, em 31 de dezembro de 2020 constituía um saldo de R$16.274 (vide
nota explicativa nº 6). A movimentação do saldo de empréstimos e financiamentos
nos exercícios apresentados, está apresentada a seguir:
Controladora Consolidado
Saldo em 31/12/18
36.123
262.350
Novas captações
112.860
121.360
Encargos capitalizados
(1.584)
(1.682)
Pagamentos de principal
(20.489)
(47.592)
Pagamentos de juros
(5.668)
(13.151)
Variação cambial
9.845
Combinações de negócio
50.756
Juros e encargos apropriados
5.987
13.068
Saldo em 31/12/19
127.229
394.954
Novas captações
119.820
156.401
Pagamentos de principal
(140.254)
(198.151)
Pagamentos de juros
(9.432)
(19.136)
Variação cambial
342
62.100
Juros apropriados
10.717
20.502
Outros
(578)
(37)
Saldo em 31/12/20
107.844
416.633
A Companhia não possui parcelas a pagar vencidas nas datas-bases apresentadas. Os valores a pagar até a liquidação dos saldos apresentados anteriormente,
classificadas no passivo não circulante, estão discriminados a seguir (não considera
encargos futuros):
Ano
Controladora Consolidado
2022
34.273
70.418
2023
21.202
61.011
2024
7.552
35.321
2025
3.532
30.619
Após 2025
11.185
152.007
Total
77.744
349.376
Alguns empréstimos e financiamentos firmados pela Companhia e suas controladas
possuem cláusulas restritivas financeiras e não financeiras, que se descumpridas
implicam no vencimento antecipado das dívidas. A Companhia informa que não houve descumprimento das cláusulas restritivas dos empréstimos e financiamentos na
data-base de 31 de dezembro de 2020. A seguir listamos estas principais cláusulas
dos empréstimos e financiamentos em aberto:
Instituições
financeiras
Principais cláusulas restritivas
Indicador: Despesa Financeira Líquida / EBITDA - menor ou igual a
Banco
3,0x em 31/12/2020, - menor ou igual a 2,0 em 31/12/2021, - menor
Santander
ou igual a 1,5x em 31/12/2022 e anos seguintes
Manutenção do saldo da conta centralizadora, cumprimento de determinadas obrigações relacionadas a treinamento em caso de redução
BNDES
de pessoal, adoção de medidas de proteção ao meio ambiente
Além das principais cláusulas restritivas mencionadas acima, alguns contratos possuem determinadas obrigações de entrega de demonstrações financeiras, aprovação prévia em caso de alteração do controle societário, dentre outras.
21.2. Debêntures a pagar
Controladora
Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Circulante
28.671
- 28.671
Não circulante
227.785
- 227.785
Total
256.456
- 256.456
A movimentação do saldo de debêntures a pagar nos exercícios apresentados, está
apresentada a seguir:
Controladora Consolidado
Saldo em 31/12/19
Novas captações
265.004
265.004
Custos de emissão
(9.961)
(9.961)
Apropriação de custos
804
804
Apropriação de juros
5.542
5.542
Pagamento de juros
(4.935)
(4.935)
Outros
2
2
Saldo em 31/12/20
256.456
256.456
Na captação das debêntures foram oferecidos como garantias contratos firmados
de prestação de serviços com a Petrobras e aval do acionista controlador (pessoa
física) da Companhia. As principais informações acerca das debêntures emitidas no
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 estão apresentadas a seguir:
OPERAÇÃO
DEBÊNTURES 01
DEBÊNTURES 02
Instituições financeiras
intermediadoras
BRA | ITAU | ABC | BV
BBM | ALFA
Data emissão
28/09/2020
30/09/2020
Valor emissão
R$ 204.000
R$ 61.000
Liberação até 31/12/2020
R$ 204.000
R$ 61.000
Taxa de remuneração anual
CDI + 5,50%
CDI + 5,50%
Comissão
3%
3%
Trimestral (1 ano de carên- Trimestral (1 ano de cacia e amortização em 17 rência e amortização em
Amortização
parcelas)
17 parcelas)
Indicador: Dívida Liquida Indicador: Dívida Liquida
Ajustada / EBITDA Ajusta- Ajustada / EBITDA AjustaCláusulas restritivas
do (*) - até 3,0x em 2020 do (*) - até 3,0x em 2020
(indicadores financeiros
- até 2,0x em 2021
- até 2,0x em 2021
mensuração anual)
- até 1,5x em 2022
- até 1,5x em 2022
(*) Para fins de mensuração dos indicadores financeiros das debêntures, a Dívida
Líquida Ajustada considera o endividamento líquido da Companhia ajustado pelos
efeitos decorrentes da adoção do CPC 06(R2) / IFRS 16 e o EBITDA Ajustado da
Companhia compreende o lucro líquido antes dos impostos, antes do resultado financeiro, antes da despesa de depreciação e amortização, e antes das despesas
consideradas como não recorrentes, definidas no contrato como eventuais despesas que tenham sido incorridas em um único exercício e que, por consequência, não
é esperado que sejam incorridas em exercícios futuros. A Companhia informa que
não houve descumprimento das cláusulas restritivas das debêntures na data-base
de 31 de dezembro de 2020. Os valores a pagar até a liquidação dos saldos apresentados anteriormente, classificadas no passivo não circulante, estão discriminados a
seguir (não considera encargos futuros):
Ano
Controladora Consolidado
2022
59.384
59.384
2023
60.555
60.555
2024
61.330
61.330
2025
46.516
46.516
Total
227.785
227.785
A Companhia não possui parcelas a pagar vencidas nas datas-bases apresentadas.
Controladora Consolidado
22. Passivo de Arrendamento
Passivo de arrendamento em 31/12/2018
8.982
Adoção inicial IFRS 16
36.742
39.322
Juros apropriados
3.633
3.928
Novos arrendamentos
12.133
4.511
Pagamentos de principal
(13.209)
(16.138)
Pagamentos de juros
(3.744)
(3.772)
Baixa de arrendamentos
(6.133)
(6.133)
Passivo de arrendamento em 31/12/2019
29.422
30.600
Juros apropriados
4.334
6.504
Novos arrendamentos
51.935
114.549
Pagamentos de principal
(9.937)
(12.348)
Pagamentos de juros
(3.080)
(5.438)
Baixa de arrendamentos
(248)
(263)
Ajuste de conversão
(2.215)
Outros
(62)
(81)
Passivo de arrendamento em 31/12/2020
72.364
131.308
Máquinas e equipamentos
1.811
Imóveis
35.373
40.243
Embarcações
36.991
89.254
As naturezas dos contratos de arrendamento firmados pela Companhia e suas controladas, vigentes em 31 de dezembro de 2020, assim como data de vencimento,
período de vigência e as taxas de desconto utilizadas, estão apresentadas a seguir.
Taxa
Vigência
desconto
do
VenciTipo de contrato – Direito de uso
mensal contrato mento
1 Imóvel Filial Niterói
0,91%
8 anos mai/27
2 Imóvel Filial Guarujá
0,91%
3 anos jun/22
3 Imóvel Matriz
0,87%
6 anos abr/25
4 Imóvel Filial Macaé
0,91%
3 anos out/22
5 Imóvel Filial São João da Barra
0,91%
8 anos set/27
6 Imóvel Itaipuaçu Codepe
0,86%
10 anos jul/30
7 Imóvel São João da Barra Codepe
1,10%
25 anos ago/45
8 Imóvel São João da Barra Codepe - área adicional 0,77%
3 anos jun/23
9 Afretamento embarcação BS Camboriu
0,81%
3 anos nov/22
10 Afretamento embarcação Parcel das Paredes (*)
0,78%
3 anos ago/23
11 Afretamento embarcação Seacor Grant (*)
0,74%
3 anos mar/22
12 Afretamento embarcação Didi K
0,60% 16 meses abr/21
13 Afretamento embarcação Parcel do Bandolim (**) 0,80%
5 anos jun/25
14 Afretamento embarcação Havila Harmony
0,79%
3 anos out/23
15 Afretamento embarcação UP Água Marinha
0,79%
3 anos nov/23
(*) Contratos de afretamento firmados entre a Companhia e a sua controlada OceanPact Netherlands. O passivo de arrendamento referentes a essas embarcações é
de R$25.652 em 31 de dezembro de 2020 (R$8.515 em 31 de dezembro de 2019).
(**) O contrato de afretamento da embarcação Parcel do Bandolim possui opção de
compra ao final do prazo de vigência.

Controladora
Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Passivo de arrendamento - circulante
18.424
7.411 34.288
6.771
Passivo de arrendamentos - não circulante 53.940 22.011 97.020 23.829
Total do passivo de arrendamento
72.364 29.422 131.308 30.600
Os fluxos futuros do passivo de arrendamento (descontados e não descontados),
base para apuração de créditos de PIS e COFINS, estão apresentados a seguir,
assim como o direito potencial de PIS e COFINS a recuperar.
Controladora
Consolidado
Fluxos de caixa nominais
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Contraprestação do arrendamento
103.407 28.165 108.907 32.648
Potencial PIS e COFINS a recuperar (9,25%)
9.565
2.605 10.074
3.020
Controladora
Consolidado
Fluxos de caixa descontados
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Contraprestação do arrendamento
38.337 20.062 42.545 23.275
Potencial PIS e COFINS a recuperar (9,25%)
3.546
1.856
3.935
2.153
23. Instrumentos Financeiros. A Companhia e suas controladas efetuaram avaliação de seus ativos e passivos financeiros em relação aos valores justos, por meio
de informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. Entretanto, a
interpretação dos dados de mercado e a seleção de métodos de avaliação requerem
considerável julgamento e estimativas para se calcular o valor de realização mais
adequado. Como consequência, as estimativas apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. O uso
de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um efeito relevante
nos valores de realização estimados. Mensuração do valor justo. O valor justo dos
ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser
trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma
venda ou liquidação forçada. A Administração entende que os saldos de contas a
receber e a pagar entre partes relacionadas e o saldo de empréstimos e financiamentos junto ao BNDES, este último atrelado ao dólar, possuem condições pactuadas
que são específicas para esta natureza de transação e assim sendo julgam que os
saldos contábeis se aproximam de seus valores justos. Os saldos de empréstimos
com bancos privados são pactuados a taxas de mercado vigentes vinculadas ao CDI
e TJLP, conforme o caso e, portanto, refletem o valor atual de mercado. Os valores
justos dos demais instrumentos financeiros detidos pela Companhia e suas controladas se aproximam de seus respectivos valores contábeis considerando as suas
naturezas, prazos de vencimento e expectativas de perda. Os valores contábeis e
valores justos dos instrumentos financeiros da Companhia, em 31 de dezembro de
2020 e em 31 de dezembro de 2019, são como segue:
Controladora
31/12/20
31/12/19
Valor
Valor
Valor Valor
Ativos financeiros
contábil
justo contábil justo
Caixa e bancos
6.967 6.967
1.185 1.185
Aplicações financeiras
106.840 106.840 11.986 11.986
Clientes
68.435 68.435 69.641 69.641
Empréstimos a partes relacionadas
35.314 35.314
1.390 1.390
Outros valores a receber,
exceto despesas antecipadas
12.168 12.168
9.550 9.550
Passivos financeiros
Fornecedores
32.644 32.644 29.929 29.929
Empréstimos e financiamentos
107.844 107.844 127.229 127.229
Debêntures a pagar
256.456 256.456
Passivo de arrendamento
72.364 72.364 29.422 29.422
Empréstimos de partes relacionadas
72.443 72.443 50.743 50.743
Consolidado
31/12/20
31/12/19
Valor
Valor
Valor Valor
Ativos financeiros
contábil
justo contábil justo
Caixa e bancos
27.399 27.399
8.459 8.459
Aplicações financeiras
169.911 169.911 42.649 42.649
Clientes
108.872 108.872 114.776 114.776
Empréstimos partes relacionadas
1.470 1.470
Outros valores a receber,
exceto despesas antecipadas
25.083 25.083 16.908 16.908
Passivos financeiros
Fornecedores
51.816 51.816 49.962 49.962
Empréstimos e financiamentos
416.633 416.633 394.954 394.954
Debêntures a pagar
256.456 256.456
Passivo de arrendamento
131.308 131.308 30.600 30.600
Empréstimos de partes relacionadas
38
38
Instrumento financeiro
Categoria e forma de mensuração
Caixa e bancos
Custo amortizado
Aplicações financeiras
Custo amortizado
Clientes
Custo amortizado
Empréstimos a partes relacionadas
Custo amortizado
Outros valores a receber,
exceto despesas antecipadas
Custo amortizado
Fornecedores
Outros passivos ao custo amortizado
Empréstimos e financiamentos
Outros passivos ao custo amortizado
Debêntures a pagar
Outros passivos ao custo amortizado
Passivo de arrendamento
Outros passivos ao custo amortizado
Empréstimos de partes relacionadas
Outros passivos ao custo amortizado
a) Risco de taxa de câmbio. A controlada da Companhia OceanPact Navegação
possui instrumentos financeiros passivos (empréstimo - BNDES) que podem gerar
impacto nos fluxos de caixa futuros e nos resultados em caso de variação significativa
da taxa de câmbio do dólar norte-americano em relação ao real. Com relação ao risco
do empréstimo obtido junto ao BNDES, a controlada da Companhia OceanPact Navegação celebrou o contrato de prestação de serviços com a Petrobras atrelando 25%
da receita ao dólar norte-americano, de forma a proteger seus fluxos de caixa futuros
da variação da moeda. Adicionalmente, a Administração monitora as evoluções nas
taxas cambiais e os possíveis impactos das mesmas sobre suas operações. b) Risco
de taxa de juros. A Companhia está exposta ao risco de taxa de juros sobre suas
aplicações financeiras atreladas ao CDI e sobre determinados saldos passivos de
empréstimos e financiamentos, atrelados à CDI e TJLP, conforme o caso, e a Administração monitora os patamares e expectativas da taxa CDI e da TJLP e os possíveis impactos sobre suas operações. c) Risco de mercado. Em relação aos riscos do setor de
óleo e gás, dois fatores se destacam: (i) Manutenção dos preços do barril de petróleo
em níveis considerados baixos, desde o início do exercício findo em 31 de dezembro
de 2015. A Companhia não é afetada diretamente por esse risco, uma vez que não
possui contratos ou qualquer tipo de remuneração atrelada ao preço do petróleo, no
entanto, vem tendo suas operações impactadas pela diminuição das atividades desse
segmento no Brasil: e (ii) a conjuntura envolvendo a Petrobras, estatal brasileira que é
a maior empresa do segmento de petróleo no país, e as investigações recentes, cujo
resultado poderá impactar os seus planos de investimento. Em termos consolidados,
o cliente Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. representou 48% do total da receita bruta
consolidada do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (47% no exercício findo
em 31 de dezembro de 2019) e, em conjunto com outras empresas do Grupo Petrobras (Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, Petrobras Logística de Exploração e
Produção S.A. e Fundo de Investimento Imobiliário RB Logística), representou 55%
da receita bruta consolidada do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (66% no
exercício findo em 31 de dezembro de 2019). d) Risco de liquidez. A Companhia e
suas controladas gerenciam o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas
de crédito bancárias para captação de empréstimos, por meio do monitoramento dos
fluxos de caixa e perfis de vencimento. As tabelas abaixo demonstram análise dos
vencimentos para os passivos financeiros em aberto, em 31 de dezembro de 2020 e
Controladora
Consolidado
em 31 de dezembro de 2019:
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Até 1 ano
32.644 29.929 51.816 49.962
Fornecedores
32.644 29.929 51.816 49.962
Até 1 ano
34.954 46.258 82.167 93.312
De 1 a 2 anos
37.550 42.657 82.222 83.246
De 2 a 5 anos
35.977 29.773 148.362 109.499
Após 5 anos
13.030 15.831 167.282 137.058
Empréstimos e financiamentos
121.511 134.519 480.033 423.115
Até 1 ano
51.624
- 51.624
De 1 a 2 anos
78.828
- 78.828
De 2 a 5 anos
191.623
- 191.623
Após 5 anos
Debêntures a pagar
322.075
- 322.075
Até 1 ano
22.819
9.972 45.083 10.118
De 1 a 5 anos
42.457 21.542 92.179 23.246
Após 5 anos
72.969
6.336 73.152
6.746
Passivo de arrendamentos
138.245 37.850 210.414 40.110
Conforme mencionado na nota explicativa nº 25, os empréstimos com partes relacionadas possuem prazo indeterminado e, portanto, não foram incluídos no demonstrativo acima. e) Tabelas de sensibilidade. A Companhia e suas controladas efetuaram
testes de análises de sensibilidade conforme requerido pelas práticas contábeis,
elaborados com base na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos relevantes, em aberto no fim do período deste relatório,
assumindo que o valor dos ativos e passivos a seguir estivesse em aberto durante
todo o período, ajustado com base nas taxas estimadas para um cenário provável do
comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos. As taxas
utilizadas para cálculo dos cenários prováveis são referenciadas por fonte externa
independente, cenários estes que são utilizados como base para a definição de dois
cenários adicionais com deteriorações de 25% e 50% na variável de risco considerada (cenários A e B, respectivamente) na exposição líquida, quando aplicável, conforme apresentado a seguir. Variação Cambial – US$. Em 31 de dezembro de 2020 a
Companhia possuía R$962 a pagar a fornecedores estrangeiros atrelado ao dólar e,
em conjunto com suas controladas, o saldo de fornecedores consolidado a pagar a
fornecedores estrangeiros atrelado ao dólar é de R$1.025 e o montante de R$22.339
e R$305.855 de financiamentos a pagar ao BNDES (controladora e consolidado,
respectivamente). Esses valores a pagar são atrelados ao dólar norte-americano,
convertidos para reais à taxa vigente. Os efeitos no resultado antes dos impostos,
considerando o encerramento do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021,
estão demonstrados a seguir, tendo como expectativa de mercado dados do boletim
Focus (BACEN) divulgado em 31 de dezembro de 2020.
Controladora – 31/12/20
Saldo em R$ mil Saldo em US$ mil
Operações
Fornecedores
5.933
1.142
Empréstimos e financiamentos
18.868
3.631
Controladora
Cenários
Variação de moeda
31/12/20
Provável 25% 50%
Dólar norte-americano
5,20
5,00
6,25
7,50
Impacto no resultado
Fornecedores
US$ 1.142mil
(225) 1.203 2.630
Empréstimos e financiamentos
US$ 3.631 mil
(714) 3.824 8.363
Despesa (receita)
(939) 5.027 10.993
Consolidado – 31/12/20
Saldo em R$ mil Saldo em US$ mil
Operações
Fornecedores
17.450
3.358
Empréstimos e financiamentos
274.372
52.797
Consolidado
Cenários
31/12/20 Provável 25%
50%
Variação de moeda
Dólar norte-americano
5,20
5,00
6,25
7,50
Impacto no resultado
Fornecedores
US$ 3.538 mil
(661) 3.537
7.734
Empréstimos e Financiamentos
US$ 52.797 mil (10.385) 55.611 121.608
(11.046) 59.148 129.342
Despesa (receita)

Variação Cambial - NOK. Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia para fins de
controladora e consolidado possuía R$1.317 e R$1.448, respectivamente, a pagar a fornecedores estrangeiros atrelado à coroa norueguesa (NOK). Os efeitos no
resultado antes dos impostos, considerando um horizonte até o encerramento do
exercício social de 2021, estão demonstrados a seguir, no cenário considerado pela
Administração como mais provável, tendo como expectativa de mercado dados do
relatório SEB divulgado em 17 de novembro de 2020.
Controladora – 31/12/20
Saldo em R$ mil Saldo em NOK mil
Operações
Fornecedores
1.317
2.163
Controladora
Cenários
Variação de moeda
31/12/20 Provável 25% 50%
Coroa Norueguesa
0,61
0,62 0,78 0,94
Impacto no resultado
Fornecedores
NOK 2.163 mil
31
370 716
Despesa (receita)
31
370 716
Consolidado – 31/12/20
Saldo em R$ mil Saldo em NOK mil
Operações
Fornecedores
1.448
2.378
Consolidado
Cenários
Variação de moeda
31/12/20 Provável 25% 50%
Coroa Norueguesa
0,61
0,62 0,78 0,94
Impacto no resultado
34
406 787
Fornecedores
NOK 2.378 mil
34
406 787
Despesa (receita)
Taxa de juros - CDI. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e suas controladas
possuem saldos ativos e passivos consolidados atrelados à taxa CDI, compostos basicamente por títulos e valores mobiliários, equivalentes de caixa, debêntures e empréstimos e financiamentos. Tais saldos, em 31 de dezembro de 2020 apresentam
uma exposição líquida passiva de R$222.006 na controladora e R$212.222 no consolidado. Os efeitos no resultado antes dos impostos, considerando o encerramento
do exercício social de 2021, contendo tal análise, estão demonstrados a seguir, tendo
como expectativa de mercado dados do boletim Focus (BACEN) divulgado em 31 de
dezembro de 2020.
Controladora
Saldo em 31/12/20
Indexador
Operações
Equivalentes de caixa
84.567
98% do CDI
Títulos e valores mobiliários
22.274
98% do CDI
Debêntures
256.456
CDI + 5,54% a.a.
Empréstimos e financiamentos
72.390
CDI + 4,41% a.a. (*)
(*) Indexador médio ponderado dos saldos atrelados ao CDI.
Controladora
Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/20
Provável
25%
50%
CDI
98% CDI 3,00% x 98% 2,25% x 98% 1,50% x 98%
Equivalentes de caixa
84.567
(2.486)
(1.865)
(1.243)
Títulos e valores mobiliários
22.274
(655)
(491)
(327)
Despesa (receita)
(3.141)
(2.356)
(1.570)
Controladora
Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/20
Provável
25%
50%
CDI +
3,75% +
4,5% +
CDI
5,54%
3% + 5,54%
5,54%
5,54%
Debêntures
256.456
21.901
23.825
25.748
Despesa (receita)
21.901
23.825
25.748
Controladora
Cenários
Variação de taxa de juros 31/12/20
Provável
25%
50%
CDI +
3,00% +
3,75% +
4,50% +
CDI
4,41%
4,41%
4,41%
4,41%
Empréstimos e financiamentos
72.390
5.364
5.907
6.450
Despesa (receita)
5.364
5.907
6.450
Efeito líquido total exposição
CDI
24.124
27.376
30.628
Consolidado
Saldo em 31/12/20
Indexador
Operações
Equivalentes de caixa
139.140
98% do CDI
Títulos e valores mobiliários
30.771
98% do CDI
Debêntures
256.456
CDI + 5,54% a.a.
Empréstimos e financiamentos
125.677
CDI + 4,03% a.a. (*)
(*) Indexador médio ponderado dos saldos atrelados ao CDI.
Consolidado
Cenários
Variação de taxa de juros
31/12/20
Provável
25%
50%
3,00% x
2,25% x
1,50% x
CDI
98% CDI
98%
98%
98%
Equivalentes de caixa
139.140
(4.091)
(3.068)
(2.045)
Títulos e valores mobiliários
30.771
(905)
(678)
(452)
Despesa (receita)
(4.996)
(3.746)
(2.497)
Consolidado
Cenários
Variação de taxa de juros
31/12/20
Provável
25%
50%
CDI +
3,00% +
3,75% +
4,50% +
CDI
5,54%
5,54%
5,54%
5,54%
Debêntures
239.979
21.901
23.825
25.748
Despesa (receita)
21.901
23.825
25.748
Consolidado
Cenários
Variação de taxa de juros
31/12/20
Provável
25%
50%
CDI +
3,00% +
3,75% +
4,50% +
CDI
4,03%
4,03%
4,03%
4,03%
Empréstimos e financiamentos
83.665
8.835
9.778
10.720
Despesa (receita)
8.835
9.778
10.720
Efeito líquido total exposição CDI
25.740
29.857
33.971
Taxa de juros – TJLP Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e suas controladas
possuem saldos passivos consolidados atrelados à TJLP, compostos basicamente
por empréstimos e financiamentos. Tais saldos, em 31 de dezembro de 2020 apresentam uma exposição passiva de R$16.585 na controladora e no consolidado. Com
base em projeções divulgadas pelo Banco ABC Brasil foi obtida a projeção da TJLP
para fim do exercício de 2021, de 4,64%, sendo este definido como cenário provável.
A partir desse cenário, foram calculadas variações de 25% e 50% do indexador, representando as condições correspondentes a cenários distintos, sempre deteriorados.
Controladora e Consolidado
Saldo em 31/12/20
Indexador
Operações
Empréstimos e financiamentos
16.585
TJLP + 0,12% a.a. (*)
(*) Indexador médio ponderado dos saldos atrelados à TJLP
Controladora e Consolidado
Cenários
Variação de taxa de juros
31/12/20
Provável
25%
50%
TJLP +
4,55% +
5,69% +
6,82% +
TJLP
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
Empréstimos e financiamentos
16.585
775
964
1.151
Despesa (receita)
775
964
1.151
Controladora
Consolidado
24. Outras Obrigações
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Multas contratuais clientes (*)
903
3.671
1.152 3.756
Adiantamentos de partes relacionadas
(nota explicativa nº 25)
4.697
AFAC OceanPact International
1.299
Aquisição de investimento (**)
1.764
2.233
1.764 2.233
Reembolso a pagar (***)
9.723
575
Outras obrigações
83
3.821 2.144
Total
3.966 10.684 16.460 8.708
Circulante
2.342
8.886 14.638 7.289
Não circulante
1.624
1.798
1.822 1.419
(*) Referente a multas devido ao descumprimento de cláusulas contratuais com
clientes, substancialmente Petrobras. (**) Em 31 de dezembro de 2020, a OceanPact
Serviços Marítimos possui um saldo a pagar aos vendedores, referente à aquisição da Servmar, no valor de R$1.764 (R$2.233 em 31 de dezembro de 2020). (***)
Saldo referente a gastos incorridos pela investida OML com determinados fornecedores, tendo expectativa de serem liquidados no exercício a findar em 31 de dezembro de 2021, de natureza de custos de pessoal, alugueis de equipamentos relacionados à operação de AUV’s com contratos de curto prazo e prestação de serviços.
25. Partes Relacionadas. 25.1. Remuneração dos Administradores. Os diretores
estatutários compõem o quadro de Administradores da Companhia (pessoal chave).
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, os valores pagos foram de R$5.961
(R$3.807 no exercício findo em 31 de dezembro de 2019). Em relação ao consolidado,
os valores pagos aos Administradores foram de R$8.997 no exercício findo em 31 de
dezembro de 2020 (R$7.318 no exercício findo em 31 de dezembro de 2019). A Companhia não possui Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria instalados nos exercícios
apresentados nestas demonstrações financeiras. Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019
Benefícios de curto prazo:
Pro labore
4.512 3.541 7.548 5.256
Bônus
1.449
266 1.449 2.062
5.961 3.807 8.997 7.318
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram concedidas ações de emissão
da Companhia a determinados executivos, conforme divulgado na nota explicativa
nº 26. A Companhia e suas controladas não possuem benefícios de longo prazo e
outros benefícios de curto prazo além dos divulgados acima, concedido aos seus
Administradores. 25.2. Resumo de transações com partes relacionadas
Controladora
Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Clientes (vide nota explicativa nº 7)
6.957
1.741
47
Compartilhamento de despesas
949
1.085
106
143
Empréstimos a receber
35.314
1.390
1.470
Dividendos a receber
(vide nota explicativa nº 15)
2.050
2.801
1.226
746
Outros valores a receber
(vide nota explicativa nº 12)
167
61
17
1
Total saldos ativos com partes relacionadas 45.437
7.078
1.349
2.407
Fornecedores (vide nota explicativa nº 19)
(1.889) (1.020) (1.256)
(125)
Empréstimos a pagar
(72.443) (50.743)
(38)
Dividendos a pagar
(vide nota explicativa nº 26.d)
- (13.519)
- (13.525)
Outras obrigações a pagar
(vide nota explicativa nº 24)
(4.697)
Totalsaldospassivoscompartesrelacionadas (74.332) (69.979) (1.256) (13.688)
Controladora
31/12/2020
Comparti- Empréstimos Outros
lhamento de
valores ForneCliendespesas a A recea rece- cedoCompanhias
tes
receber
ber A pagar
ber
res
OceanPact Navegação 3.021
331
- (72.443)
83
(57)
OceanPact Geociências 3.936
225 26.000
12 (1.281)
O’Brien’s do Brasil
106
17
(44)
Cod Hole
(96)
MMB
- (411)
Servmar
287 9.314
55
Total
6.957
949 35.314 (72.443)
167 (1.889)
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Companhias
OceanPact Navegação
OceanPact Geociências
O’Brien’s do Brasil
OceanPact International
MMB
Servmar
OceanPact Mexico
Total
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Clientes
1.727
14
1.741

Compartilhamento de
despesas a receber
385
241
143
316
1.085

Controladora
2020

2019

Controladora
31/12/2019
Empréstimos
A receber
A pagar
(50.743)
1.390
1.390
(50.743)

Outros valores
a receber
60
1
61

Fornecedores
(125)
(414)
(481)
(1.020)

Outras
obrigações
(4.697)
(4.697)

respondente a 25% do lucro líquido do exercício, após a constituição da reserva legal,
apurado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 26.d. Dividendos e
juros sobre capital próprio a pagar
Controladora
Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Dividendos e JCP a pagar
13.519
13.525
13.519
13.525
26.e. Resultado básico e diluído por ação. O resultado básico por ação é calculado mediante a divisão do resultado atribuível aos acionistas da Companhia, pela
quantidade média ponderada de ações ordinárias em aberto durante o exercício,
considerando o desmembramento de ações ocorrido em 7 de dezembro de 2020.
Para os exercícios apresentados, os resultados básico e diluído por ação da Companhia são equivalentes, considerando que a Companhia e suas controladas não possuem nenhum instrumento com potencial dilutivo. A média ponderada da quantidade
de ações ordinárias utilizadas no cálculo corresponde à quantidade de ações em
circulação média dos exercícios apresentados.
01/01/20 a 01/01/19 a
31/12/20
31/12/19
Resultado atribuível aos acionistas da Companhia
(22.810)
9.616
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas
123.993.885 122.515.675
Resultado por ação básico e diluído (em R$)
(0,18)
0,08
26.f. Outros resultados abrangentes. Em conformidade com o disposto no CPC 02
(R2) Efeitos das Mudanças de Taxas de Câmbio e Conversão de demonstrações
financeiras, equivalente à IAS 21, que determina que os ajustes das variações cambiais de investimentos no exterior sejam reconhecidos no patrimônio líquido da Controladora, a Companhia constituiu a rubrica de “Ajustes acumulados de conversão”,
decorrente da conversão das demonstrações financeiras e suas controladas no exterior e da conversão dos respectivos ágios oriundos das suas aquisições, quando
aplicável. Em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, o saldo desta
rubrica era credor em R$36.855 e R$11.131, respectivamente. Essa variação deve-se, principalmente, pelas variações ocorridas nas principais moedas funcionais das
controladas, diferentes do Real (vide nota explicativa nº 2.4).
27. Receita
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Serviços prestados no país
448.241 275.470 717.517 483.542
Serviços prestados no exterior
908
1.002
6.998 10.614
Receita bruta
449.149 276.472 724.515 494.156
Tributos sobre receita (*)
(49.787) (29.540) (81.933) (50.941)
Receita líquida
399.362 246.932 642.582 443.215
(*) Referente aos tributos incidentes sobre a receita, sendo 7,6% referente à COFINS,
1,65% ao PIS e 2% a 5% ao ISS sobre os serviços prestados. Na controlada Servmar
os tributos incidentes sobre receita representam 0,65% e 1,65% de contribuição para
o PIS, 3% e 7,6% de COFINS, e uma alíquota variável de 2% a 5% de ISS. Durante
o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, os principais clientes da Companhia
foram Petrobras Petróleo Brasileiro S.A., AET Brasil Serviços STS Ltda., Modec Serviços de Petróleo do Brasil Ltda. e Vale S.A., responsáveis por 43%, 11%, 11% e
10% da receita bruta da Companhia, respectivamente. O cliente Petrobras Petróleo
Brasileiro S.A. representou 48% do total da receita bruta consolidada e, em conjunto
com outras empresas do Grupo Petrobras (Petrobras Transporte S.A. – Transpetro,
Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. e Fundo de Investimento Imobiliário RB Logística), representou 55% da receita bruta consolidada do exercício
findo em 31 de dezembro de 2020. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de
2019, os principais clientes da Companhia foram Petrobras Petróleo Brasileiro S.A.,
Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. e Dommo Energia S.A., responsáveis por 42%,
5% e 9% da receita bruta da Companhia. O cliente Petrobras Petróleo Brasileiro S.A.
representou 47% do total da receita bruta consolidada e, em conjunto com outras
empresas do Grupo Petrobras (Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, Petrobras
Logística de Exploração e Produção S.A. e Fundo de Investimento Imobiliário RB
Logística), representou 66% da receita bruta consolidada do exercício findo em 31
de dezembro de 2019.
28. Informação Por Segmento. As informações por segmento estão sendo apresentadas em relação aos negócios da Companhia, identificados com base na sua
estrutura de gerenciamento e nas informações gerenciais internas. A Administração
da Companhia considera que os segmentos são: (i) embarcações e (ii) serviços. O
principal tomador de decisões da Companhia não analisa determinadas contas de
resultado tais como resultado financeiro, tributos sobre o lucro, além das contas patrimoniais segregadas por segmento operacional. Desta forma, essas informações
segmentadas não estão sendo apresentadas. As principais informações sobre resultado por segmento de negócio, estão resumidas a seguir:
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 Embarcações Serviços Consolidado
Receita líquida
389.571 253.011
642.582
Custo dos serviços
(297.389) (220.039)
(517.428)
Lucro bruto
92.182 32.972
125.154
Despesas gerais e administrativas
(47.780) (30.037)
(77.817)
Equivalência patrimonial
3.982
3.982
Outras receitas e despesas
operacionais, líquidas
4.849 14.896
19.745
EBIT
49.251 21.813
71.064
(+) Depreciação e amortização
48.738 31.334
80.072
EBITDA
97.989 53.147
151.136
EBITDA
151.136
Depreciação e amortização
(80.072)
Resultado financeiro
(103.344)
Tributos sobre o lucro
9.470
Prejuízo do exercício
(22.810)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 Embarcações Serviços Consolidado
Receita líquida
242.587 200.628
443.215
Custo dos serviços
(197.436) (165.963)
(363.399)
Lucro (Prejuízo) bruto
45.151 34.665
79.816
Despesas gerais e administrativas
(27.677) (22.376)
(50.053)
Equivalência patrimonial
4.685
4.685
Outras receitas e despesas
operacionais, líquidas
735
5.487
6.222
EBIT
18.209 22.461
40.670
(+) Depreciação e amortização
44.292 18.649
62.941
EBITDA
62.501 41.110
103.611
EBITDA
103.611
Depreciação e amortização
(62.941)
Resultado financeiro
(27.936)
Tributos sobre o lucro
(3.118)
Lucro líquido do exercício
9.616
A receita segmentada por área de atuação da Companhia está apresentada a seguir:
Receita líquida consolidada
2020
2019
Ambiental:
334.010 254.954
Embarcações
177.550 131.044
Serviços
156.460 123.910
Subsea:
209.071 46.419
Embarcações
157.987 42.942
Serviços
51.084 3.477
Logística e Engenharia:
99.501 141.842
Embarcações
54.034 68.601
Serviços
45.467 73.241
Receita líquida total
642.582 443.215
A Companhia e suas controladas operam nas seguintes áreas geográficas: Brasil (país de domicílio), Noruega, Uruguai, México, Holanda, Ilhas Cayman e Reino
Unido. Por não serem individualmente representativas, as informações financeiras
provenientes de operações em países estrangeiros estão sendo divulgadas em
conjunto a seguir:
2020
2019
Brasil
635.584 432.601
Outros países
6.998 10.614
Receita líquida consolidada
642.582 443.215
31/12/19 31/12/19
Brasil
604.144 372.039
Outros países
186.668 131.791
Ativos não circulantes consolidado
790.812 503.830
29. Custos e Despesas Por Natureza
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Pessoal
135.232 88.471 234.333 179.878
Aluguéis e afretamentos
35.846 12.065 40.768 16.828
Depreciação e amortização
34.276 33.957 77.686 59.472
Viagens, transportes e refeições
13.834 10.236 20.228 14.411
Serviços de terceiros
72.767 37.953 108.170 65.772
Insumos e manutenção
46.200 34.260 83.894 46.410
Tributos e despesas legais
2.287 1.277 3.387 2.218
Outros custos e despesas
11.583 7.962 26.779 28.463
Total
352.025 226.181 595.245 413.452
Classificados como:
Custos dos serviços prestados
302.968 198.973 517.428 363.399
Despesas gerais e administrativas
49.057 27.208 77.817 50.053
352.025 226.181 595.245 413.452
(*) Custos de depreciação inclui créditos de PIS e COFINS no valor de R$1.176 na

controladora e R$2.386 no consolidado no exercício findo em 31 de dezembro de
2020 (R$2.414 na controladora e R$3.469 no consolidado no exercício findo em 31
de dezembro de 2019).
30. Outras Receitas e Despesas Operacionais
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019
Multas contratuais - clientes
(1.820) (333) (4.182) (839)
Reversão de provisão de multa
2.708
- 2.793
Indenizações - Seguros (nota explicativa nº 12)
4.729 842 8.315 868
Ganho na venda de imobilizado (*)
- 11.883 3.442
Ganho na remensuração de investimento
detido antes da combinação de negócios
(nota explicativa nº 14)
- 2.142
- 2.142
Outras receitas e despesas operacionais
(305) (25)
936 609
Totais
5.312 2.626 19.745 6.222
(*) Ganho reconhecido no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 decorrente
principalmente de venda de um item relevante de imobilizado referente à barreira de
proteção contra vazamento de óleo. O caixa recebido por esta venda foi de R$21.675
e o valor residual contábil na data da venda era de R$11.231.
31. Resultado Financeiro Líquido
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras
969
326
1.561
954
Variações cambiais
- 1.274
Juros
365
466
1.789
859
Outras receitas
4
50
632
60
1.338 2.116
3.982 1.873
Despesas financeiras
Juros e encargos bancários
(16.646) (7.174) (26.861) (15.607)
Variações cambiais
(320)
- (62.496) (9.374)
Juros e encargos - arrendamentos
(4.033) (3.633) (7.232) (3.928)
Multas e outras despesas
(7.377) (498) (10.737)
(900)
(28.376) (11.305) (107.326) (29.809)
Resultado líquido financeiro
(27.038) (9.189) (103.344) (27.936)
32. Imposto de Renda e Contribuição Social. Os valores contabilizados no resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 estão discriminados
a seguir.
Controladora Consolidado
2020 2019
2020 2019
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL
(13.429) 12.785 (32.280) 12.734
Alíquota vigente
34% 34%
34% 34%
IRPJ e CSLL à alíquota vigente
4.566 (4.347) 10.975 (4.330)
Equivalência patrimonial
(13.274) 477 1.354 (405)
Prejuízo fiscal não reconhecido
– Investidas no exterior
- (2.172) (2.021)
Juros sobre capital próprio
- 2.913
2.913
Gratificação e bônus aos administradores
(373) (318)
(373) (454)
Outros saldos
(300) 278
(465) (842)
IRPJ e CSLL
(9.381) (3.169) 9.470 (3.118)
IRPJ e CSLL corrente
(18.621) (5.150) (23.210) (9.380)
IRPJ e CSLL diferido
9.240 1.981 32.680 6.262
33. Seguros. A Companhia e suas controladas adotam a política de contratar seguros em montantes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua
atividade e os riscos envolvidos em suas operações. Em 31 de dezembro de 2020,
as principais apólices de seguro contratadas com terceiros que a Companhia e suas
controladas possuem são as seguintes:
Natureza do seguro/item segurado Seguradora Vigência (*) Valor segurado
Embarcações (Cascos)
Fairfax Brasil Dez/2021
561.039
Embarcações
West of
Até
(Clube P&I (**))
England
Nov/2021
US$8.000 mil
Responsabilidade civil
AIG
Jun/2021
Até R$10.000
D&O Administradores
Austral
Abr/2021
Até R$75.000
(*) As apólices de seguro contratadas pelo Grupo são renovadas anualmente.
(**) Cobertura de sinistro com valor máximo indenizável de US$ 8 bilhões para
a frota, limitado a US$1 bilhão para danos ambientais envolvendo poluição.
34. Transações Não Caixa. As transações apresentadas a seguir não envolveram
caixa nos exercícios apresentados: • Conforme mencionado nas notas explicativas
nº 13 e 14.1, a Companhia adquiriu, em 20 de agosto de 2020, o controle da empresa
SLP e o valor pago por essa aquisição foi o empréstimo a terceiros que a Companhia
detinha com esta parte. • Em julho de 2019, a Companhia realizou o descarte de
bens do imobilizado, no valor de R$224 (no exercício findo em 31 de dezembro de
2020 não ocorreram transações desta natureza). • Em outubro de 2019, foi estornada
a operação de venda Embarcação Marimar, ocorrida em 2018, com valor residual
contábil de R$732 (custo corrigido de R$1.979 e R$1.247 de depreciação) (vide nota
explicativa nº 16). • Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possui o valor a
pagar de R$1.802 na controladora e R$7.484 no consolidado, referente à aquisição
de imobilizado com pagamento previsto para ocorrer em 2021. • Em 31 de dezembro
de 2019 a Companhia possuía o valor a pagar de R$366, referente aquisição de
imobilizado com pagamento em 2020. • No exercício findo em 31 de dezembro de
2019 foi pago a fornecedores o valor de R$1.927, decorrente de aquisição de ativo
imobilizado ocorrida até 31 de dezembro de 2018.
35. Eventos Subsequentes. Contrato celebrado com Grupo UP Offshore. Em 19 de
janeiro de 2021, a OceanPact celebrou com a Mexmar Offshore International LLC, a
UP Offshore (Bahamas) Ltd. e outras sociedades do Grupo UP um contrato de exclusividade para, pelo prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, realizar auditoria
financeira, contábil e legal, negociar os termos finais e celebrar os documentos definitivos para a compra, diretamente ou por meio de suas subsidiárias, (i) da totalidade
das ações de emissão da UP Offshore (Uruguay) S.A., controladora da UP Offshore
Apoio Marítimo Ltda., sociedade brasileira proprietária de 4 embarcações PSV e 1
barcaça; e (ii) de 2 embarcações PSV, 2 embarcações RSV e 1 OTSV, todas de
bandeira estrangeira. As partes atribuíram um preço-alvo de US$34.150 mil para tal
aquisição. Em continuidade às negociações iniciadas pelas partes, conforme fato
relevante emitido em 19 de fevereiro de 2021, a Companhia e as entidades do Grupo
UP signatárias do referido contrato acordaram prorrogar o período para conclusão da
auditoria financeira, contábil e legal até 15 de março de 2021 e o período de exclusividade para negociação e celebração dos documentos definitivos da operação até
9 de abril de 2021, tendo sido acordado, ainda o pagamento de um sinal ao Grupo
UP no valor de US$ 2.000 mil – a ser deduzido, no caso de conclusão da operação,
do valor total a ser pago pela Companhia pelos ativos envolvidos. Aquisição e arrendamentos de embarcações. Em 1º de março de 2021, a Companhia, por meio de
sua investida Maraú Navegação Ltda., adquiriu a embarcação de apoio marítimo de
bandeira brasileira UP Água Marinha, anteriormente detida pela UP Offshore Apoio
Marítimo Ltda. e arrendada à Companhia, pelo valor de R$2.791. Essa aquisição tem
o objetivo de aumentar a frota da Companhia e expansão de suas operações. Conforme fato relevante datado de 17 de março de 2021, a Companhia por meio de sua
investida OceanPact Netherlands, celebrou contratos de arrendamento com prazo
de 26 meses e com compromisso de compra ao final do prazo de arrendamento, pelo
valor de US$ 9 milhões cada, de duas embarcações construídas em 2011, do tipo
AHTS-TO, nomeadas Skandi Saigon e Skandi Pacific, com bandeiras da Noruega
e Bahamas, respectivamente. Essa operação tem como finalidade, além de expansão das operações do Grupo, o atendimento a contratos firmados com a Petróleo
Brasileiro S.A. Conforme fato relevante datado de 23 de março de 2021, o Grupo,
por meio de sua investida OceanPact Netherlands, adquiriu a embarcação John G
McCall, do tipo OSRV 66, construída em 2007, pelo valor total de US$ 3,4 milhões,
anteriormente de propriedade da SEACOR Marine LLC. Essa operação tem como
finalidade, além de expansão das operações do Grupo, o atendimento ao contrato
firmado com a Petróleo Brasileiro S.A. em março de 2020 com vigência de 4 anos.
Descumprimento de obrigações não pecuniárias das debêntures. A Companhia convocou assembleia geral dos debenturistas que foi realizada no dia 26 de março de
2021, em que os debenturistas aprovaram o waiver em função do não cumprimento
de determinadas obrigações não pecuniárias no primeiro trimestre de 2021. O descumprimento foi decorrente do não atendimento ao prazo estipulado para o início do
fluxo de recebíveis da prestação de serviços marítimos de contrato de afretamento
da embarcação Havila Harmony (Parcel dos Meros) em conta vinculada e da cessão, pela Companhia, à sua investida Maraú Navegação Ltda., do referido contrato
de afretamento. O não atendimento foi resultado da referida embarcação, objeto de
contrato de afretamento, ter entrado em operação em 12 de março, motivo pelo qual
os recebíveis correspondentes passarão à conta vinculada nos termos da escritura
de emissão das Debêntures até o dia 26 de maio de 2021. Abertura de capital. Em 12
de fevereiro de 2021 teve início a oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações ordinárias de emissão da Companhia, tendo sido publicado o anúncio de
encerramento da referida oferta em 24 de março de 2021. A oferta pública foi realizada no Brasil com esforços de colocação no exterior, e compreendeu 95.964.126
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia por meio de:
(i) distribuição primária de 71.748.879 novas ações; e (ii) distribuição secundária de
24.215.247 ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, ao preço de R$11,15
(onze reais e quinze centavos) por ação, perfazendo o montante total R$1.070 mil
(considerando as ações adicionais e as suplementares). A oferta primária, decorrente de emissão de novas ações da Companhia perfez um montante de R$800 mil
bruto, que tem como destinação a aquisição e customização de novas embarcações
e a compra de máquinas e equipamentos. A seguir apresentamos a composição
do capital social da Companhia após o encerramento da referida oferta pública:
Acionistas
Quantidade de ações Participação (%)
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade
55.333.416
27,67%
Dyna II Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia
27.896.906
13,95%
Acionistas minoritários
18.830.681
9,42%
Ações em tesouraria
1.934.425
0,97%
Ações em circulação
95.964.126
47,99%
Total
199.959.554
100,00%

Custos e
Custos e
Companhias
Receitas
despesas Receitas
despesas
OceanPact Navegação
3.021
(3.252)
(4.439)
OceanPact Geociências
9.667
(4.364)
2.806
(177)
O’Brien’s do Brasil
88
(1.134)
244
(1.702)
Cod Hole
(721)
(3.254)
MMB
(913)
(844)
Servmar
(2.738)
19
(3.287)
OceanPact Netherlands
(6.896)
Total
12.776
(20.018)
3.069
(13.703)
Os saldos a receber da OceanPact Geociências correspondem a serviços prestados
pelas embarcações da Companhia no apoio às atividades de monitoramento ambiental, meteoceanografia, aquisição e processamento de dados geofísicos, entre
outros, que possuem prazos de recebimento similares aos aplicados para clientes
terceiros da Companhia. Os saldos a receber de O’Briens do Brasil, correspondem
a serviços de consultoria prestados pela Companhia. Os prazos de vencimento dos
saldos a receber são similares aos aplicados pela Companhia com seus clientes. Os
saldos a receber de Servmar, correspondem a aluguel de equipamentos da Companhia no apoio às atividades de atendimento emergenciais às contingências para
combate a vazamento de petróleo e seus derivados, entre outros. Os prazos de vencimento dos saldos a receber são similares aos aplicados pela Companhia com seus
clientes. Todos os contratos de empréstimos firmados entre a Companhia e suas
investidas possuem valor determinado e prazo indeterminado para pagamento, sem
incidência de juros. A seguir é apresentada a movimentação dos saldos de empréstimos a pagar a partes relacionadas e a receber de partes relacionadas, nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019:
Empréstimos a pagar a partes relacionadas
Controladora
31/12/18 Amortizações 31/12/19 Captações Amortizações 31/12/20
53.083
(2.340) 50.743
22.000
(300) 72.443
Empréstimos a receber de partes relacionadas
Controladora
Saldo em 31/12/2018
26.438
Variação cambial
21.476
Recebimentos
1.922
Empréstimos concedidos
(48.446)
Saldo em 31/12/2019
1.390
Variação cambial
441
Recebimentos
(649)
Empréstimos concedidos
35.319
(1.187)
Aporte de capital (*)
Saldo em 31/12/2020
35.314
(*) Aporte de capital na investida OceanPact México. Nenhum saldo de contas a receber de partes relacionadas possui provisão para perdas constituída em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, e nenhuma despesa foi reconhecida
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019,
referentes a saldos com partes relacionadas considerados incobráveis ou de liquidação duvidosa. A Companhia possui contrato de compartilhamento de despesas
administrativas com suas investidas O’Brien’s do Brasil (vigente até dezembro de
2021), OceanPact Geociências (vigente até 31 de dezembro de 2021), sua controlada OceanPact Navegação. (vigente até 31 de dezembro de 2021) e Servmar (vigente
até dezembro de 2021). Pelos contratos, a Companhia deve ser reembolsada em um
percentual, negociado entre as partes, dos seus gastos administrativos (pessoal, material de escritório etc.), pois suas investidas se beneficiam de sua estrutura. O saldo
a receber das investidas, em 31 de dezembro de 2020, referente a compartilhamento
de despesas é de R$949 (R$1.085 em 31 de dezembro de 2019).
Consolidado
31/12/2020
Compartilhamento Outros valores
Companhias
de despesas a receber
a receber Fornecedores
O’Brien’s do Brasil
106
17
(1.256)
Total
106
17
(1.256)
Consolidado
31/12/2019
Compartilha- Empréstimos
Outros
Clien- mento de despe- A receA valores a ForneCompanhias
tes
sas a receber
ber pagar receber cedores
O’Brien’s do Brasil
47
143
80 (38)
1
(125)
OceanPact Mexico
1.390
Total
47
143
1.470 (38)
1
(125)
Consolidado
2020
2019
Custos e
Custos e
Companhias
Receitas
despesas Receitas
despesas
O’Brien’s do Brasil
88
(1.134)
244
(1.702)
Total
88
(1.134)
244
(1.702)
26. Patrimônio Líquido. 26.a. Capital social. O capital social da Companhia, em 31
de dezembro de 2019, totalmente integralizado, era de R$34.567, representado por
4.900.627 ações ordinárias e, após aumento de capital ocorrido em 28 de setembro
de 2020 e desdobramento de ações ocorrido em 7 de dezembro de 2020, passou a
ser R$42.999 representado por 128.210.675 ações ordinárias nominativas e sem
valor nominal, distribuído da seguinte forma:
Em 31 de dezembro de 2020
Acionistas
Quantidade de ações Participação (%)
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade
73.167.575
59,0%
Dyna II Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia
32.515.675
26,2%
Acionistas minoritários
20.593.000
14,8%
Ações em tesouraria
1.934.425
Total
128.210.675
100,0%
Em 31 de dezembro de 2019
Acionistas
Quantidade de ações Participação (%)
Tinharé Participações S.A.
3.600.000
73,5%
Dyna II Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia
1.300.627
26,5%
Total
4.900.627
100,0%
Em 29 de setembro de 2020, foi realizado aumento de capital da Companhia, decorrente da incorporação reversa da Tinharé Participações S.A., no montante de
R$8.432, passando o capital social da Companhia a ser de R$42.999, naquela data,
dividido em 5.128.427 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. A Tinharé
Participações S.A., anteriormente holding não operacional da OceanPact Serviços
mantinha somente investimento na Companhia e, após a incorporação reversa, esta
empresa foi extinta. Com a incorporação da Tinharé Participações S.A., foram mantidas em tesouraria 227.800 ações, em conta redutora de patrimônio líquido, podendo
essas serem utilizadas pela OceanPact para concessão de ações a administradores
ou funcionários. Nesse contexto, após a incorporação reversa da Tinharé Participações S.A., foram concedidas a determinados executivos da Companhia, em 29 de
setembro de 2020, 60.870 ações da Companhia. Em 27 de novembro de 2020, a assembleia geral da Companhia aprovou um Plano de Concessão de Ações autorizando a outorga de 89.553 das ações ordinárias de emissão da Companhia que haviam
sido destinadas à tesouraria no âmbito da incorporação da Tinharé Participações
S.A., aprovada em 29 de setembro de 2020. Ainda em 27 de novembro de 2020, com
aprovação do Conselho de Administração, foi realizada a concessão de tais ações
a diretor da Companhia, ficando sujeitas, porém, nos termos do contrato de concessão, a Períodos de Restrição (em que não podem ser transferidas ou oneradas e se
sujeitam a opções de recompra pela Companhia em caso de desligamento ou falecimento) que se estendem até a conclusão de seus respectivos Períodos de Aquisição
(conforme definidos no respectivo contrato). Por força dessas concessões, foi reconhecida como despesa de pessoal no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o valor de R$5.568. Considerando a existência de direito de recompra
das ações pelos acionistas controladores da OceanPact pelo valor contábil delas, a
Companhia entende que os valores justos das ações concedidas aos seus executivos se aproximam dos seus valores contábeis. Após as referidas concessões, a
OceanPact passou a manter 1.934.425 ações em tesouraria, equivalente a R$2.864,
em conta redutora do patrimônio líquido. Em ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 7 de dezembro de 2020, e arquivada na JUCERJA em 10 de dezembro
de 2020, foi aprovado o desmembramento das ações da Companhia de 1 para 25
ações, sem alteração do valor do capital social da Companhia, passando o capital
que era dividido em 5.128.427 ações, a ser dividido em 128.210.675 ações em 31 de
dezembro de 2020. 26.b. Reservas de capital. Representa o ágio recebido no valor
de R$78.701 sobre a emissão de 1.300.627 ações em 2013, subscritas pelo acionista Dyna II Fundo Investimento em Participações, menos os gastos necessários
à emissão das novas ações, que somaram R$2.354. Em 2014, o acionista Dyna II
Fundo Investimento em Participações realizou um aporte adicional de R$7.242, referente à diferença entre o resultado previsto no momento da avaliação e o resultado
efetivo em 31 de dezembro de 2013, conforme previsto em cláusula contratual. Este
aporte não representa um aumento de participação acionária do referido acionista e
foi reconhecido como reserva de capital de ágio. O saldo de reservas de capital se
Assinatura
manteve inalterado nas datas-bases apresentadas nestas demonstrações financeiConselho de Administração:
- Diretor de TI, Marcelo Cortes Monteiro da Silva - Diretor de Offshore, Ricardo Lutz da
ras. 26.c. Reservas de lucros e distribuição de lucros. i. Reserva legal: a Companhia,
Cunha e Menezes - Diretor Técnico, Luiz Izidório Soares Pinto - Diretor de Operações
nos exercícios apresentados, está dispensada de constituir reserva legal porque o Marcelo Fernandez Trindade - Presidente do Conselho, Felipe Nogueira Pinheiro de
e Gustavo Lutz Menezes Petry - Diretor de Suporte aos Negócios.
saldo desta conta, acrescido do saldo das contas de reservas de capital, excede o Andrade - Vice-Presidente do Conselho, Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Luis
Antonio Gomes Araújo e Carlos Gustavo Perret Simas - Membros do Conselho.
Comitê de Auditoria e Compliance:
limite de 30% do capital social, conforme definido pelo art. 193 da Lei nº 6.404/76. ii.
Reserva para investimento: representa o saldo de lucros retidos para investimento na Diretoria: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Diretor Presidente, Haroldo Nogueira Carlos Gustavo Perret Simas, Marcus Vinícius Dias Severini eAna Maria Siqueira Dantas
Contador
atividade da Companhia, baseado em seu orçamento de capital. iii. Distribuição de Solberg - Vice-Presidente, Erik Fabian Gomes Cunha - Diretor Comercial e de Novos
Jorge Eduardo de Castro Soares - CRC/RJ: 058.542/O-4.
lucros: aos acionistas é garantido em estatuto, um dividendo mínimo obrigatório cor- Negócios, Maxim Medvedovsky - Diretpr Financeiro, Arthur Octávio de Avila Kós Filho
Declaração da Diretoria Financeira sobre o Parecer dos Auditores Independentes
Declaração da Diretoria Financeira sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020
Nos termos dos incisos V do §1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e do art. 34,
Nos termos dos incisos VI do §1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e do art. 34, d, do Estatuto d, do Estatuto Social da Companhia, o Diretor Financeiro declara que revisou, discutiu a respeito e concordou com
Social da Companhia, o Diretor Financeiro declara que revisou, discutiu a respeito e concordou com as demonstrações as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia
financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 29 de março de 2021
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 29 de março de 2021
Maxim Medvedovsky
Maxim Medvedovsky
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Parecer do Comitê de Auditoria e Compliance da Oceanpact Serviços Marítimos S.a.
Os membros do Comitê de Auditoria e Compliance da OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”), no exercício de suas unanimidade, sem qualquer ressalva, que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados pelo Conselho
atribuições, conforme previsto na Cláusula 3.1., alínea “d”, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Compliance, realiza- de Administração. Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
Ana Maria Siqueira Dantas
ram o exame e análise do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício
Coordenadora do Comitê de Auditoria e Compliance da OceanPact Serviços Marítimos S.A.
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e tiveram discussões com os auditores da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Marcus Vinícius Dias Severini
Independentes. Com base nos exames efetuados, considerando, ainda, o relatório dos auditores independentes emitido sem
Membro do Comitê de Auditoria e Compliance da OceanPact Serviços Marítimos S.A.
ressalvas em 29 de março de 2021, bem como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, e conCarlos Gustavo Perret Simas
siderando que não identificaram quaisquer elementos que indiquem que as demonstrações financeiras da Companhia não
Membro do Comitê de Auditoria e Compliance da OceanPact Serviços Marítimos S.A.
refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e financeira da Companhia opinaram, por
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Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas e Administradores da OceanPact Serviços Marítimos S.A. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras monstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
individuais e consolidadas da OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos rerespectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do queridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsabilidades da Administração e da goverresultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, nança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A Administração é responsável pela elaboração e
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Opinião sobre as de- adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotamonstrações financeiras individuais. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam das no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos controles internos que ela
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da OceanPact Serviços Marítimos S.A. determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independenem 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Em nossa é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos
opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele- relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras , a
vantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da OceanPact Serviços Marítimos S.A. em 31 de dezembro de 2020, o não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e de suas conacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“International Fi- troladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras . Resnancial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”. Base para opinião. ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão liconformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e a suas controladas, de opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emi- normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
tidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com es- podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam insas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Princi- fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonspais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais trações financeiras . Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
significativos em nossa auditoria do período corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das de- exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avamonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações liamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se
financeiras individuais e consolidadas, e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Reconheci- causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
mento da receita de serviços prestados, afretamento e locação. Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.5 às demonstra- evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
ções financeiras individuais e consolidadas, a Companhia e suas controladas contabilizam receitas oriundas de prestação de resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
serviços de acordo com o CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente (equivalente à IFRS 15), considerando as seguintes etapas: conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
(i) identificação do contrato; (ii) identificação das obrigações de desempenho; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alo- para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de exprescação do preço da transação; e (v) reconhecimento da receita. Assim, as receitas de prestação de serviços são reconhecidas sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e de suas controladas. • Avaliamos a adequação das poquando (ou à medida que) as obrigações de desempenho são satisfeitas com base no estágio de conclusão do contrato. Devido líticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. •
à relevância das receitas de serviços prestados para as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, consideramos Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
esse assunto como um principal assunto de auditoria. Avaliamos o desenho dos principais controles internos relacionados ao evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
processo de reconhecimento das receitas de serviços prestados, afretamento e locação e efetuamos os seguintes principais significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de suas controladas. Se concluirmos que
procedimentos de auditoria substantivos para uma amostra de transações selecionadas, no qual concluímos sobre a ocorrência existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas dee acuracidade por intermédio de inspeção de contratos, faturas e documentos de medição da prestação de serviços emitidos monstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequapela Companhia e aprovados pelos clientes, e, quando aplicável, a liquidação financeira dos respectivos recebíveis relacionados das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
a essas receitas reconhecidas no período corrente. Adicionalmente, realizamos testes substantivos de auditoria visando asse- eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operagurar o adequado registro da receita de prestação de serviços, afretamento e locação no período correto pelo regime de compe- cional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras , inclusive as divulgações e
tência (teste de “corte” da receita) analisando documentação suporte quanto à medição e ao período de execução dos serviços se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maprestados. Com base nos procedimentos de auditoria planejados e efetuados, consideramos os valores contabilizados relativos neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente
às receitas de serviços prestados, afretamento e locação aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras individuais e às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstraconsolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Outros assuntos. Demonstra- ções financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo desempenho da auditoria
ções do valor adicionado. As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (“DVA”) referentes ao exercício do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentadas como entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. ornecemos também aos
auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos apliestão reconciliadas com as demais demonstrações financeiras e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e cáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelo seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicio- mente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de conado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos municação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na
relevantes, segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico e são consistentes em relação às demonstrações fi- auditoria das demonstrações financeiras do período corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de audinanceiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações fi- toria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação
nanceiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor. A Administração da Companhia é responsável por essas ou- pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado
tras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar
e consolidadas não abrange o Relatório da Administração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 29 de março de 2021
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - Auditores Independentes - CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ
a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as deDiego Wailer da Silva - Contador - CRC nº 1 RS 074562/O-3

Cesta básica em SP sobe 29% em um ano

O

Procon-SP aponta alta de 29% na
cesta básica do
paulistano na comparação
de fevereiro do ano passado com o mesmo mês deste
ano. O preço médio que em
28/02/2020 era R$ 786,51
passou para R$1.014,63 em
26/02/2021.
No período, os produtos
que mais subiram foram o
óleo de soja (900ml), com
alta de 93,01%; o arroz

branco (5kg), 82,63%; a cebola (kg), 57,96%; o sabão
em barra (unidade), 47,76%
e a carne de segunda (kg)
43,03%.
Os únicos produtos que
sofreram variação negativa foram alho (kg): -4,27%
e água sanitária (litro):
-4,55%.
Com foco no grupo de
alimentos, o levantamento faz uma análise de nove produtos consideran-

do os mais básicos e que
devem ou deveriam estar
na mesa de todos os brasileiros. Além do óleo de
soja (900ml), arroz branco
(5kg), cebola (kg) e carne de segunda (kg), destacam-se: batata (alta de
41,77%), carne de primeira (kg) (alta de 38,97%),
feijão carioquinha (kg)
(alta de 22,60%), frango
resfriado inteiro (kg) (alta
de 14,59%) e ovos brancos

(dúzia) (alta de 12,29%).
O grupo Alimentação
sofreu variação de 32,02%,
o de Higiene Pessoal de
12,06% e o de Limpeza de
7,81%.
A pesquisa foi feita pelo Núcleo de Inteligência
e Pesquisas do Procon-SP em convênio com o
Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos
(Dieese).

Pesquisa mostra investimento em tecnologia
no setor da saúde atinge R$ 10 bi

O

s avanços tecnológicos vêm mudando a forma
como as pessoas cuidam da
saúde. Na medicina, a transformação digital chegou
com uma forte tendência,
como mostra o estudo da
International Data Corporation (IDC- 11-2020): o investimento em tecnologias
no setor de saúde na América Latina deve atingir US$
1.931 milhões até 2022,
o que equivale a R$ 10 bilhões. As empresas estão de
olho em adquirir soluções
que já venham com AI embarcada, em busca de otimizar sua força de trabalho.
Com a ampliação dos casos
de uso e aplicações dessa
tecnologia, a perspectiva é
que os gastos cheguem a
US$ 464 milhões.
O empresário e gestor do
Instituto de Tratamento da
Coluna Vertebral (83 clínicas) Helder Montenegro,
vai lançar um aplicativo gratuito para profissionais de
saúde autônomos por meio
da Plataforma Scal (lançada
em abril de 2020 com investimento de 2.3 milhões).
O serviço terá funções de
agenda, marcação de consultas, e prontuário eletrônico de forma totalmente

gratuita. A meta é ganhar
1300 usuários mês e desses
30% migrarem para a Plataforma Scal e obter um retorno de R$ 1,2 milhão.
ITC é uma rede de franquias com 83 clínicas, espalhadas pelo Brasil, de
fisioterapia para tratar a
coluna vertebral. Toda a rede se manteve fechada por
quatro meses durante o período do locdown e ainda
assim a empresa conseguiu
manter seus atendimentos e
faturamento no mesmo patamar do ano anterior. Foram 135.503 atendimentos
em 2019 contra 135.382 em
2020. O faturamento global
em 2020 foi de R$ 18.955
milhões contra R$ 18.970
milhões em 2019. Em 2021
estamos dispostos a investir cerca de R$ 400 mil em
marketing e processos para
trazer mais faturamento para rede.
Os estados que impulsionaram o crescimento do
ITC em 2020 foram o Rio
de Janeiro e São Paulo, 32
unidades ao todo, com 12%
acima dos atendimentos,
totalizando 68 mil, e um
faturamento anual de R$ 9
milhões. Em 2019 foram
realizados cerca de 61 mil
atendimentos
faturando

R$ 8 milhões. Já em janeiro de 2021 comparado aos
anos anteriores demonstra
um crescimento de 18%
nos atendimentos e respectivamente no faturamento
prevendo um ano bem promissor.
Segundo Helder Montenegro, após a abertura do
locdown a busca por atendimento
fisioterapêutico
presencial foi bem grande,
principalmente das pessoas mais jovens. Os atendimentos aos idosos ainda
não retornaram por conta
do avanço da pandemia. Isso demonstra que o nosso
crescimento se deu por novos pacientes. A pandemia
trouxe problemas como
estresse, aumento de peso
e falta de atividade física
acarretando lesões no disco proporcionando dores
na lombar, o que justifica
o nosso crescimento na
região sudeste. Já o centro-oeste e nordeste foram as
regiões que tivemos perdas
durante a pandemia.
E para os brasileiros que
ainda não se sentem seguros em sair de casa para realizar o tratamento durante
a pandemia, o ITC aposta
em uma plataforma online de teleatendimento, a

SCAL. O sistema, lançado
em abril do ano passado,
ganhou uma atualização
esse mês, o “Start Back”,
com um investimento de
R$ 45 mil. Essa ferramenta
utiliza Inteligência Artificial
para realizar uma triagem
do grau de gravidade e dor
dos pacientes e auxiliar na
orientação do tratamento.
Funciona assim: o paciente
responde um questionário
que ajuda os fisioterapeutas do ITC a realizarem
uma triagem, identificando
o paciente com baixo, médio e alto risco, por meio de
algoritmo. Caso o paciente
tenha alto risco, a plataforma o classifica como bandeira vermelha, sinalizando
que as dores na lombar podem estar correlacionadas
com questões mais graves
como: câncer, fraturas ou
lesões mais sérias. Se a dor
lombar estiver relacionada
a estresse emocional, o paciente é classificado como
bandeira amarela. Ou seja,
através dessa ferramenta, a
plataforma faz uma análise completa do paciente e
consegue sinalizar se, talvez, precisa de fisioterapia,
como também acompanhamento psicológico ou médico.

Governo só faz besteira.
Dólar sobe para R$ 5,80,
porém fecha em R$ 5,76

O

dólar comercial
fechou
nesta segunda-feira vendido a R$
5,766, com valorização
de R$ 0,025 (+0,43%).
Na máxima do dia, por
volta das 12h, a cotação chegou a R$ 5,805,
mas passou a operar
próxima da estabilidade
no início da tarde. Nas
horas finais de negociações, a cotação voltou a
acelerar, mas em ritmo
insuficiente para recuperar os valores máximos.
Depois de ultrapassar
a barreira de R$ 5,80, o
dólar desacelerou perto
do fim das negociações
e fechou com pequena
alta. A bolsa de valores
oscilou bastante, mas
subiu pela terceira sessão seguida.
O ministro da Economia, Paulo Guedes,
há cerca de um ano,
em evento na Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo
(Fiesp) garantiu que
a moeda norte-americana só ultrapassaria
os R$ 5 se o governo
fizesse muita besteira.
“É um câmbio que flutua. Se fizer muita besteira pode ir para esse
nível. Se fizer muita
coisa certa, ele pode
descer”, disse o mininistro na ocasião.
Nesta segunda-feira,
dois ministros e uma
secretária de governo
pediram demissão de
seus cargos. São eles:
Ernesto Araújo (Relações Exteriores), general Fernando Azevedo
e Silva (Defesa) e Izabel
Lima Pessoa (Educação
Básica).
O presidente Jair Bolsonaro aproveitou as

demissões e, além de
anunciar novos ministros para estas pastas,
fez mudanças no comando de mais quatro
pastas do primeiro escalão do governo federal. A reforma ministerial inclui trocas na Casa
Civil da Presidência da
República, no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP),
no Ministério das Relações Exteriores, na Secretaria de Governo, no
Ministério da Defesa e
na Advocacia-Geral da
União (AGU).
Ações
No mercado de
ações, o índice Ibovespa, da B3, fechou aos
115.419 pontos, com
ganho de 0,56%. O
indicador alternou altas e baixas até o meio
da tarde, mas firmou a
tendência de alta após
as 16h.
O dólar e a bolsa
oscilaram em meio
às negociações sobre
vetos no Orçamento
Geral da União, aprovado pelo Congresso
na semana passada. O
anúncio de trocas de
comandos em diversos
ministérios também
influenciou o mercado próximo do fim da
sessão.
O mercado também
foi influenciado pelo
exterior. A decretação de novas medidas
de restrição social em
diversos países da Europa e alertas de prejuízos em um grande
fundo de investimento
norte-americano pressionaram as negociações em todo o planeta.
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LECCA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
CNPJ/MF nº 07.652.226/0001-16

Relatório da Administração. 31/12/2020. A LECCA CFI tem como estratégias a expansão das suas carteiras de crédito e de captação junto aos nossos clientes. Além disso, a empresa está atenta aos movimentos de mercado no tocante a novos produtos e
novas soluções tecnológicas. Seguimos priorizando o aprimoramento dos controles de riscos, políticas e procedimentos de controles internos, visando atender às recomendações do Banco Central do Brasil e as boas práticas de mercado. O posicionamento
no mercado é revisado semestralmente, ou sempre que necessário, observando e mensurando as condições econômicas e financeiras, política, legal e de mercado que podem causar algum desvio de rota. A estratégia é pautada em assegurar uma posição
sólida e com rentabilidade consistente, proporcionando ao longo de sua trajetória agregar valor ao capital, bem como contribuindo para o desenvolvimento sustentável, dentro dos limites definidos pela Diretoria. Possuímos carteiras de clientes de crédito e de
captação. Seguindo a estratégia de expansão, atuamos no crédito para pessoas físicas e jurídicas, sendo o primeiro em sua maioria de crédito consignado, e o segundo, particularmente para empresas do middle market. A captação de recursos no mercado
é realizada através da emissão títulos de renda fixa. Anualmente, a estratégia da LECCA CFI é reavaliada com a finalidade de ajustar o posicionamento quando necessário e corrigir eventuais desvios da rota preestabelecida. Todas as decisões estratégicas
tomadas pela Diretoria são pautadas no Código de Ética da Organização e são avaliadas periodicamente, buscando assegurar balanço sólido e rentabilidade consistente, proporcionando agregar valor ao capital, bem como contribuindo para o desenvolvimento sustentável, dentro dos limites de risco estabelecido pela Diretoria. A Diretoria.
Demonstrações do Resultado 2º Semestre de 2020 e Exercícios findos
Demonstrações dos fluxos de caixa 2º Semestre de 2020
Balanços patrimoniais Em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
em 31/12 (Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)
e Exercícios findos em 31/12 (Em MR$)
Nota 2020 2019
Ativo
Circulante
73.864 78.999
Nota 2º Sem./2020
2020
2019 Atividades operacionais
2º Sem. 2020
2020
2019
Caixa e equivalentes a caixa
4 13.132 14.369 Receitas da intermediação financeira
13.413
26.870
27.530 Lucro líquido do período
213
748
161
Operações de crédito
46.417 46.502 Operações de crédito
14
12.918
26.150
25.203
(21)
57
25
Ajustes ao lucro
Operações de crédito
5a 48.437 47.286 Resultado de operações com
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
5a (2.020) (784) títulos e valores mobiliários
Depreciações e amortizações
32
57
25
495
720
2.327
Outros créditos
14.315 18.128 Despesas da intermediação financeira
(2.126)
(4.800)
(5.315) Ajuste de avaliação patrimonial
(53)
Rendas a Receber
18
Operações de captação no
192
805
186
Lucro líquido ajustado do período
Negociação e intermediação de valores
480
mercado aberto
(951)
(2.174)
(4.651) Atividades operacionais
Impostos e contribuições a compensar
739 1.358
Provisão para créditos de
7.696
869
(49)
Títulos e créditos a receber
5b 11.632 9.986
liquidação duvidosa
(1.175)
(2.626)
(664) Instrumentos Financeiros
Díversos
8
1.984 6.367 Resultado bruto da
Operações de crédito
(13.059) 1.752 (16.991)
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa 5b
(58)
(63) intermediação financeira
11.287
22.070
22.215
Outros créditos
(5.244) 3.813 (15.343)
Não Circulante
6.495 8.934 Outras receitas (despesas)
Outros valores e bens
1.373
Realizável a longo prazo
5.643 8.180 operacionais
(11.592)
(21.255)
(21.687)
Depósitos
11.996 9.911 (20.026)
Instrumentos Financeiros
869
Receitas de prestação de serviços
4.299
9.347
8.793
Vinculados a prestação de garantias
869
(10.789) (14.091)
(811)
Despesas de pessoal
(16)
(30)
(38) Recursos de aceites cambiais
Operações de crédito
5.643 7.311
Outras despesas administrativas 15
(14.730)
(28.074)
(27.417) Outras obrigações
(2.868) (4.142) 5.721
Operações de crédito
5a 5.889 7.433
Despesas tributárias
(1.001)
(2.181)
(2.020) Caixa (utilizado) / proveniente das
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
5a
(246) (122) Outras receitas operacionais
402
667
401 atividades operacionais
(10.703) (1.083) (47.313)
Imobilizado de uso
7
852
754
Outras despesas operacionais
(546)
(984)
(1.406) Atividades de investimentos
Imóveis de uso
700
700 Resultado operacional
(305)
815
528
Aquisição de imobilizado de uso
(154)
(717)
Outras imobilizações de uso
367
922 Resultado não operacional
57
Depreciações acumuladas
(215) (868) Resultado antes da tributação
Caixa liquido proveniente de
Total do ativo
80.359 87.933 sobre o lucro
(154)
(717)
(305)
815
585 (aplicado em) atividades de investimento
Passivo
Nota 2020 2019 Imposto de Renda e
Atividades de financiamentos
Circulante
34.725 32.385 Contribuição Social
518
(67)
(424) Dividendos pagos
(463)
Depósitos
8 21.322 8.376
Provisão para imposto de renda 12
328
(34)
(256)
Depósitos interfinanceiro - ligadas
502
640
Provisão para contribuição social 12
190
(33)
(168) Caixa liquido proveniente de
(463)
Depósitos a prazo
20.820 7.736 Lucro do líquido do período
213
748
161 (aplicado em) atividades de financiamentos
Recursos de aceites cambiais
9
9.484 16.161 Número de ações
19.500.000 19.500.000 19.500.000 (Redução) / aumento de caixa e
(10.703) (1.237) (48.493)
Letra de câmbio
9.484 16.161 Lucro líquido por ação R$
0,0109
0,0384
0,0083 equivalentes de caixa
Outras obrigações
3.919 7.848
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
Demonstrações
do
resultado
abrangente
2º
Semestre
de
2020
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 10a
111
785
No início do período
23.835 14.369 62.862
e Exercícios findos em 31/12 (Em MR$)
Fiscais e previdenciárias
10b
325
657
13.132 13.132 14.369
2º Sem./2020
2020
2019 No final do período
Díversos
10c 3.483 6.406
213
748
161 (Redução) / aumento de caixa e
Não Circulante
24.887 35.549 Lucro líquido do período
(10.703) (1.237) (48.493)
213
748
161 equivalentes de caixa
Realizável a longo prazo
24.887 35.549 Resultado abrangente no período
Depósitos
8 16.149 19.185
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 2º Semestre de 2020 e Exercícios findos em 31/12 (Em MR$)
Depósitos a prazo
16.149 19.185
Capital
Reservas de lucros
Ajustes de Avaliação
Lucros
Total
Recursos de aceites cambiais
9
7.943 15.357
Social
Legal Outras
Total
Patrimonial acumulados Exercício atual
Exercício anterior
Letra de câmbio
7.943 15.357 Saldos em 30/06/2020
19.500
346
153
499
54
535
20.588
20.950
Outras obrigações
795 1.007 Distribuição de dividendos
(463)
Díversos
11
795 1.007 Ajuste de Avaliação Patrimonial
(54)
(54)
Total do Passivo
59.612 67.934 Lucro / (Prejuízo) líquido do semestre
213
213
(488)
Patrimônio liquido
20.747 19.999 Destinação para Reserva de lucros
37
711
748
(748)
Capital social
13 19.500 19.500 Saldos em 31/12/2020
19.500
383
864
1.247
20.747
19.999
Reservas de lucros
1.247
499 Mutações do período
37
711
748
(54)
(535)
159
(951)
Total do passivo e do patrimônio liquido
80.359 87.933 Saldos em 31/12/2019
19.500
346
153
499
19.999
20.301
(463)
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis de 31/12/2020 (Em MR$) Distribuição de dividendos
748
748
161
1. Contexto Operacional. A Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Lucro líquido do exercício
37
711
748
(748)
(“CFI”) é a instituição líder do Conglomerado Financeiro formado com a Lecca Distri- Destinação para Reserva de lucros
19.500
383
864
1.247
20.747
19.999
buidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., perante o Banco Central do Brasil (BA- Saldos em 31/12/2020
37
711
748
748
(302)
CEN). A CFI tem como principais objetivo a concessão de crédito pessoal, empresa- Mutações do período
rial e a concessão de crédito direto ao consumidor (CDC). Além dos recursos próprios As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime de competência. m. sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país,
a CFI capta no mercado via emissão de Letras de Câmbio (LC), Recibos de Depósitos Ativo e passivo circulante, ativo realizável e passivo exigível a longo prazo. de domiciliados no país. 14. Receitas de Intermediação Financeira. O saldo desse
Bancários (RDB) e Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE). A sede da CFI Demonstrados pelos valores de realização e exigibilidade, incluindo os rendimentos, grupo está composto da seguinte forma:
está localizada na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua São José, n° 20 – sala encargos e variações monetárias auferidas e incorridas até a data do balanço. Os Descrição
2o Sem/2020 2020 2019
201, bairro Centro. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis. 2.1. Base de valores realizáveis e exigíveis até um ano após a data-base são classificados no Rendas de empréstimos
9.623 20.858 19.993
apresentação. O Real é a moeda funcional da instituição. As demonstrações contá- Circulante e após um ano da data-base, no Longo prazo. 4. Caixa e Equivalentes de Rendas de financiamentos
2.690 4.610 4.949
beis estão apresentadas em milhares de reais e foram arredondadas para o milhar Caixa. Estão compostos da seguinte forma:
31/12/2020 31/12/2019 Recuperação de créditos baixados como prejuízo
605
682
261
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. As demonstrações contábeis
Saldo
Saldo
Total
12.918 26.150 25.203
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis Disponibilidades
1.279
5.460 15. Outras Despesas Administrativas. As outras despesas administrativas estão
às instituições do Sistema Financeiro Nacional, emanadas das normas e instruções Aplicações em depósitos interfinanceiros (Nota 4.i)
698
1.500 assim representadas:
do Banco Central do Brasil e em consonância com o COSIF – Plano Contábil das Títulos de Renda Fixa – LFTs (Nota 4.ii)
753
- Descrição
2o Sem/2020 2020 2019
Instituições do Sistema Financeiro Nacional. As demonstrações contábeis do se- Cotas de Fundos de Investimentos (Nota 4.iii)
10.402
7.409 Despesas de Água, Energia e Gás
13
47
101
mestre e exercício findos em 31/12/2020 foram aprovadas pela administração em Total
13.132
14.369 Despesas de Alugueis
50
207
381
19/03/2021. As demonstrações contábeis estão apresentadas comparativamente 4.i. As aplicações interfinanceiras de liquidez são representadas por certificados de Despesas de Comunicacoes
186
334
338
em observância aos termos da Circular BCB 3.959/19, observando que: i) o Balanço depósitos interbancários, com prazos de vencimento máximo em até 90 dias, no Despesas de Manutenção e Conservacao de Bens
5
8
16
Patrimonial ao final do período corrente está comparado com o Balanço Patrimonial montante de R$698 (31/12/2019 – R$1.500). 4.ii. Os Títulos de Renda Fixa são re- Despesas de Material
3
3
7
do final do exercício social imediatamente anterior; e ii) as demais demonstrações presentados por Letras Financeiras do Tesouro (LFT) com prazo de vencimento para Despesas de Processamento de Dados
1.611 2.683 2.642
contábeis estão comparadas com os mesmos períodos do exercício social anterior março de 2021 no montante de R$753 (31/12/2019 – R$869). 4.iii. As aplicações em Despesas de Promoções e Relações Publicas
4
para as quais foram apresentadas. A Administração avaliou a habilidade da CFI de cotas de fundo de investimento não possuem prazo de vencimento final e estão man- Despesas de Propaganda e Publicidade
3
continuar operando normalmente e está convencida de que ela possui recursos para tidas em fundos de liquidez diária, no montante de R$10.402 (31/12/2019 – R$7.409). Despesas de Publicações
23
21
dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não Os Títulos de Renda Fixa e as aplicações em Cotas de Fundos de Investimento estão Despesas de Serviços do Sistema Financeiro
127
171
85
tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas signifi- classificados na categoria de “Títulos para negociação”. 5. Operações de Crédito. Despesas de Serviços de Terceiros
10.815 20.612 19.639
cativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações As operações de crédito e outras operações com características de concessão de Despesas de Serviços Técnicos Especializados
468
917 1.095
contábeis foram preparadas com base nesse princípio. 2.2. Alteração nas normas crédito podem ser assim demonstradas: a. Operações de crédito
Despesas de Transporte
1
1
contábeis brasileiras. Com relação às normas emitidas pelo Comitê de Pronuncia- i. Por modalidade de crédito:
31/12/2020
31/12/2019
Outras Despesas Administrativas
1.420 3.011 3.060
mento Contábeis – CPC, relacionadas ao processo de convergência às normas inModalidade de crédito
Saldo Provisão Saldo Provisão Despesas de Depreciação
32
57
24
ternacionais de contabilidade, foram adotados para fins de elaboração e divulgação Empréstimos
54.066
2.265 54.040
903 Total
14.730 28.074 27.417
das demonstrações contábeis apenas os pronunciamentos aprovados pelo Banco Financiamentos
260
1
679
3 16. Partes Relacionadas. As transações com partes relacionadas são efetuadas em
Central do Brasil, sendo as principais alterações introduzidas e que impactaram as Total
54.326
2.266 54.719
906 taxas e condições usuais de mercado e estão assim representados:
demonstrações contábeis: • Resolução nº 3.566/08 - redução do valor recuperável de ii. Por nível de risco e faixa de vencimentos:
31/12/2020 31/12/2019
ativos (CPC 01 (R1)); • Resolução nº 3.605/08 - que estabeleceu o novo critério para
Empresas do mesmo grupo econômico
31/12/2020
31/12/2019
registro de Reserva de Capital; a obrigatoriedade de destinar o lucro apurado em Nível
Depósitos Interfinanceiros
502
640
A vencer
cada exercício, seja através da distribuição de dividendos ou da constituição de ReDepósitos a prazo
2.394
922
de Venci- Em até 3 De 3 a 12 Após 12
serva de Lucros; • Resolução nº 3.823/09 - provisões, passivos contingentes e ativos risco
das meses meses meses Total Provisão Total Provisão Controlador e membros da família
contingentes (CPC 25); • Resolução nº 3.989/11 - pagamento baseados em ações
Depósitos a prazo
1.202
1.742
A
- 15.205 28.642
4.741 48.666
243 44.662
223
(CPC 10 (R1)); • Resolução nº 4.007/11 - políticas contábeis, mudança de estimativa
4.098
3.304
B
116
340
581
218 1.255
13 8.504
85 Total
e retificação de erro (CPC 23); • Resolução nº 4.144/12 - estrutura conceitual para
C
475
312
592
453 1.832
55
331
10 17. Gerenciamento de Risco. A gestão de riscos das operações é realizada por
elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro (Pronunciamento conceitual
D
82
70
98
26
276
28
376
37 meio de políticas internas e equipes multidisciplinares, independentes das áreas de
básico), exceto nas matérias não conflitantes com os dispositivos do BACEN (CPC
E
95
61
86
36
278
83
247
74 negócio da CFI, que monitoram os diversos riscos inerentes às operações e/ou pro00 (R2)); • Resolução nº 877/20 - registro contábil e evidenciação de benefícios a emF
116
53
57
15
241
120
154
77 cessos, incluindo os riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. Essas estrupregados (CPC 33 (R1)); • Resolução nº 4.524/16 efeitos das mudanças nas taxas
G
98
33
41
9
181
127
153
108 turas de gerenciamento estão discriminadas nos relatórios anuais e no site da CFI. A
de câmbio e conversão de demonstrações contábeis (CPC 02 (R2)); • Resolução nº
H
923
226
332
116 1.597
1.597
292
292 estratégia de gestão de risco e os respectivos efeitos nas demonstrações contábeis
4.534/16 - Ativo Intangível (CPC 04 (R1)); • Resolução nº 4.535/16 - Ativo Imobilizado Total 1.905 16.300 30.429
5.692 54.326
2.266 54.719
906 atendem plenamente ao disposto pela Resolução nº 4.557 do CMN e estão resumi(CPC 27); • Resolução nº 4.748/19 - Mensuração a Valor Justo (CPC 46); • Resolu- iii. Por tipo de cliente e atividade econômica:
dos da seguinte forma:
ção nº 4.818/20 - demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03 (R2)); divulgação sobre
31/12/2020 31/12/2019
Setor
31/12/2020 31/12/2019 a. Limites operacionais
partes relacionadas (CPC 05 (R1)); eventos subsequentes (CPC 24); Resultado por Pessoas físicas
20.747
19.999
20.464
18.937 Patrimônio líquido – CFI
Ação (CPC 41). 3. Principais Práticas Contábeis. a. Caixa e equivalentes de cai- Pessoa jurídica - Comércio
20.747
20.020
33.862
37.782 Nível 1
xa. Incluem, conforme Resolução CMN nº 3.604/08, dinheiro em caixa, depósitos Total
20.747
20.020
54.326
54.719 Capital Principal
bancários, aplicações interfinanceiras de liquidez e demais investimentos de curto b. Outros créditos – com característica de concessão de crédito. Composto, Patrimônio de Referência (PR) - (a)
20.747
20.020
prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor, com prazo de exclusivamente por créditos a receber referentes a operações de recebíveis com o Patrimônio de Referência Exigido (PRE)
9.649
8.743
vencimento, na data de aquisição, igual ou inferior a 90 dias. As aplicações interfinan- setor de comércio. Os níveis de risco e as faixas de vencimento, podem ser demons- Exposição total ponderada pelo risco (RWA) – (b)
120.617
109.282
ceiras de liquidez estão registradas a valor presente, líquidas dos custos de transa- trados da seguinte forma:
Risco de Crédito
74.444
74.775
ção incorridos, calculados “pro-rata dia” com base na taxa efetiva das operações. b.
Risco Operacional
46.173
34.507
2020
2019
Títulos e valores mobiliários. Os títulos e valores mobiliários são classificados nos Nível de
17,8%
18,3%
A vencer
ProPro- Índice de Basiléia - (a/b)
termos da Circular BACEN nº 3.068/01, em três categorias apresentadas abaixo: risco Vencidas Em até 3 meses De 3 a 12 meses Total visão Total visão Índice de Imobilização
4,1%
3,6%
I - Títulos para negociação – títulos e valores mobiliários adquiridos com o objeti10.374
10.010
A
9.605
2.027 11.632
58 9.732
49 Limite para imobilização (LI)
vo de serem ativa e frequentemente negociados, ajustados pelo valor de mercado,
852
754
B
27
- Situação para o limite de imobilização
em que as perdas e os ganhos realizados e não realizados sobre esses títulos são
9.522
9.256
C
- 130
4 Valor da margem
reconhecidos no resultado do período; II - Títulos disponíveis para venda – títulos e
D
97
10 As Resoluções nº 4.192/13 e nº 4.278/13 do CMN dispõem sobre os critérios de
valores mobiliários que não se enquadrem como para negociação nem como man- Total
9.605
2.027 11.632
58 9.986
63 apuração dos Requerimentos Mínimos de Patrimônio de Referência, e a resolução
tidos até o vencimento, ajustados pelo valor de mercado em contrapartida à conta c. Créditos baixados para prejuízo, renegociação e recuperação. No exercício nº 4.193/13 institui o Adicional de Capital Principal. Para os cálculos das parcelas
destacada no Patrimônio Líquido, líquido dos efeitos tributários. Os ganhos e perdas findo em 31/12/2020 houve R$2.270 referente a baixa de créditos para prejuízo de risco, foram observados os procedimentos das Circulares BACEN nº 3.644/13,
de títulos disponíveis para venda, quando realizados, serão reconhecidos na data de (31/12/2019 – R$547) e R$682 referente à recuperação de créditos baixados para 3.652/13, 3.679/13 e 3.696/14 para risco de crédito, e das Circulares nº 3.640/13 e
negociação na demonstração do resultado, em contrapartida de conta específica do prejuízo (31/12/2019 – R$261). 6. Outros Créditos – Diversos. Em 31/12/2020 a CFI 3.675/13 para risco operacional. A CFI optou pela abordagem do indicador básico
Patrimônio Líquido; III - Títulos mantidos até o vencimento – títulos e valores mobili- possui outros créditos a receber, composto substancialmente, por valores a receber para mensuração do Risco operacional. Em 31/12/2020 e 31/12/2019, todos os limiários, exceto ações não resgatáveis, para os quais haja a intenção e a capacidade por meio de repasse de contratos, no montante de R$1.984 (31/12/2019 – R$6.367). tes operacionais estão devidamente atendidos. b. Gerenciamento de capital. Visa
financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, avaliados pelo custo 7. Imobilizado de Uso
31/12/2020
31/12/2019 o monitoramento, o controle e avaliação da necessidade de capital para fazer face
de aquisição, acrescidos dos rendimentos em contrapartida ao resultado do período.
Valor de
Valor
Valor aos riscos a que a instituição está sujeita, considerando os objetivos estratégicos
c. Operações de crédito e outros créditos (operações com características de Imobilizado de uso
custo Depreciação líquido
líquido da instituição. A CFI adota uma postura prospectiva, antecipando a necessidade de
concessão de crédito). Registradas a valor presente, calculadas “pro-rata dia” com Edificações
700
(33)
667
695 capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado nos termos da
base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados, sendo atualizadas até Instalações
166
(11)
155
11 Resolução CMN nº 4.557/17. Atuando de forma conservadora, não assumindo poo 59º dia de atraso, observada a expectativa do recebimento. A partir do 60º dia, o Máquinas e equipamentos
201
(171)
30
48 sições de risco no mercado de derivativos, respeitando rigorosamente os limites de
reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo recebimento das prestações. Total
1.067
(215)
852
754 diversificação e concentração máximos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.
d. Provisão para crédito de liquidação duvidosa. Constituída com base na análise 8. Depósitos
31/12/2020
31/12/2019 c. Risco de crédito. Fundamentado na Resolução CMN nº 4.557/17 a exposição ao
dos riscos de realização dos créditos, em montante considerado suficiente para a
risco de crédito pela CFI está ligada a possibilidade de ocorrência de perdas assoAcima
cobertura de eventuais perdas, considerando o provisionamento mínimo requerido
ciadas ao não cumprimento, por determinada contraparte, de obrigações relativas
Até 90 De 91 a De 181 a
de
na Resolução CMN nº 2.682/99. e. Imobilizado de Uso. Estão demonstrados pelo Depósitos
Total dias 180 dias 365 dias 365 dias
Total à liquidação de operações de crédito ou de títulos e valores mobiliários. Todas as
custo de aquisição e são depreciados pelo método linear com base em taxas anu- Depósitointerfinanceiro
502
502
640 operações de crédito da CFI são avaliadas conforme Resolução CMN nº 2.682/99
ais variáveis de 4% (imóveis de uso), 10% (Instalações, Móveis e Equipamentos de Depósito a prazo
36.969 11.180
6.025
3.615 16.149
26.921 do BACEN, para correta adequação nas classes de risco e quando necessário o
Uso) e 20% (Equipamentos e Sistemas de Processamento de Dados). f. Passivo Total
37.471 11.682
6.025
3.615 16.149
27.561 respectivo registro de provisão para perda. Instrumentos mitigadores a CFI, além de
Circulante. O passivo circulante está demonstrado pelos valores conhecidos ou cal- Em 31/12/2020 os depósitos a prazo são representados por Certificado de Deposito atuar de forma conservadora, respeitados rigorosamente os limites de diversificação
culáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações Bancário remunerados à taxa referencial de juros (CDI) ou prefixados com taxas de e concentração máximos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, realiza uma
monetárias incorridos. g. Depósitos a prazo e recursos de aceites cambiais. Es- 2,57% a.a. (31/12/2019 – taxa referencial). 9. Recursos de Aceites Cambiais
criteriosa seleção de seus clientes. d. Risco de mercado. Fundamentado na Resotão demonstrados pelo valor da exigibilidade, acrescido dos encargos incorridos até
31/12/2020
31/12/2019 lução CMN nº 4.557/17 a exposição ao risco de mercado está ligada a possibilidade
a data do balanço (“pro rata dia”). h. Contas a Pagar e Fornecedores. As contas a Recursos e aceites
de oscilações nas taxas de juros e câmbio, nos preços de ações e indicadores de
Até 90 De 91 a De 181 a Acima de
pagar aos fornecedores são reconhecidas pelo valor dos serviços prestados ou pro- cambiais
Total dias 180 dias 365 dias 365 dias
Total inflação, resultando em variações nos preços dos ativos em geral. A política da insdutos adquiridos. i. Provisões. São reconhecidas quando: i) a instituição tem uma Letra de câmbio – pré 5.664
228
308
1.394
3.734
6.411 tituição, em termos de exposição ao risco de mercado é conservadora, com limites
obrigação presente ou não formalizada como resultado e eventos passados; é prová- Letra de câmbio – pós 11.763
818
679
6.057
4.209
25.107 definidos e validados pela Diretoria Executiva, sendo o cumprimento deste, acompavel que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e ii) o valor Total
17.427 1.046
987
7.451
7.943
31.518 nhado diariamente. e. Risco Operacional. Conforme Resolução CMN n° 4.557/17,
possa ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor pre- Em 31/12/2020 e 31/12/2020 os recursos de aceites cambiais são representados informamos que a empresa dispõe de estrutura de gerenciamento do risco operaciosente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação. j. Tributos. por letras de câmbio (LCs) remuneradas com base na taxa referencial de juros (CDI) nal, capaz de identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos associados
Os tributos são apurados com base nas alíquotas demonstradas no quadro a seguir: ou prefixados com taxas entre 10,1% a.a. a 14% a.a. (31/12/2019 entre 7,5% a.a. a as suas atividades. O risco operacional é a possibilidade de ocorrência de eventos
Tributos
Alíquotas
14% a.a.). 10. Outras Obrigações. a. cobrança e arrecadação de tributos e as- externos ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou
Imposto de renda - IR (15% + adicional de 10%)
25%
semelhados. Em 31/12/2020, estão representadas por IOF no montante de R$111 sistemas. A CFI desenvolve tempestivamente políticas, sistemas e controles internos
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL(a partir de 01/01/19) 15%
(31/12/2019 – R$785). b. Fiscais e previdenciárias. Em 31/12/2020 as obrigações para a mitigação e controle de possíveis perdas advindas da exposição aos riscos
PIS/Pasep
0,65%
fiscais e previdenciárias são representadas por impostos e contribuições a recolher, inerentes às suas atividades, com um conjunto de processos e rotinas adequadas às
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
4%
suas modalidades operacionais, visando monitorar, controlar e assegurar o cumpridentre eles IRPJ e CSLL no montante de R$325 (31/12/2019 – R$657).
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
2% ou 5% (*) c. Diversas
31/12/2020 31/12/2019 mento de regras e normas aplicáveis para que práticas inadequadas não comprome(*) Para o serviço de administração de fundos, colocação de títulos, corretagens a Contas a pagar
180
102 tam a condição dos negócios e acarretem perdas financeiras. 18. Fato Relevante
alíquota é 2% e para o serviço de custódia e outros serviços é de 5%. A forma de Comissão a correspondentes
1.396
1.663 – Efeitos da Pandemia Covid-19. Desde o início/01/2020, o surto de corona vírus,
tributação é Lucro Real anual com balancetes de suspensão e redução. A provisão Credores diversos
1.907
4.641 que é uma situação que evoluiu rapidamente, continua impactando adversamente as
para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social, quando devidos, são calcu- Contingências (Nota 11)
795
1.007 atividades econômicas globais. O desenvolvimento dessa situação impede qualquer
lados com base nas leis tributárias em vigor na data do balanço, incluindo o adicional
4.278
7.413 previsão sobre o seu impacto final. Estes eventos continuam impactando de forma
do Imposto de Renda. k. Ativos e Passivos Contingentes. O reconhecimento, a Curto prazo
3.483
6.406 adversa e contínua as condições econômicas e de mercado e desencadearam um
mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais Longo prazo
795
1.007 período de desaceleração econômica global. Em que pese não tenham acarretado
são efetuados de acordo com os critérios descritos a seguir: • Contingências ativas: 11. Passivos Contingentes. As contingências são avaliadas com base nas melho- até o presente momento em maiores impactos aos resultados da instituição, essa
Não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência res estimativas da Administração, levando em consideração a opinião dos assesso- situação pode trazer reflexos na precificação e recuperabilidade dos ativos da Lecca
de evidências que garantam a sua realização; sobre as quais não cabem mais recur- res jurídicos e são classificadas de acordo com as determinações do CPC 25 – Pro- CFI S.A. A administração está monitorando a evolução dessas situações e coordesos. • Contingências passivas: São reconhecidas nas demonstrações financeiras visões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovada pelo Banco Central nando sua resposta operacional com base nos planos de continuidade de negócios
quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, for consi- do Brasil através da Resolução CMN nº 3.823/09. Em 31/12/2020 a CFI possui existentes e nas orientações de organizações globais de saúde, governos e melhoderado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma processos com probabilidade de perda provável e possível nos valores de R$795 e res práticas gerais de resposta à pandemia.
provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes R$882 respectivamente (31/12/2019 – R$1.007 e R$4.372). 12. Imposto de Renda
Luis Eduardo da Costa Carvalho - Diretor;
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes e Contribuição Social. Em 31/12/2020 e 31/12/2019 o imposto de renda foi calculaclassificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulga- do a alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 10% e ContriDayana Xavier - Diretora; Igor Valentim - Diretor;
dos em notas explicativas, enquanto aquelas classificadas como perda remota não buição Social sobre o Lucro Líquido dos setores financeiro e segurador de 15%. 13.
requerem provisão e divulgação. l. Reconhecimento das Receitas e Despesas. Capital Social. O Capital Social está representado por 19.500.000 ações ordinárias
Jorge Alves de Souza - Contador - CRC 1RJ038810/O-0
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LECCA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
CNPJ/MF nº 07.652.226/0001-16

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da LECCA Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (“LECCA CFI”), as quais compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da LECCA Crédito, Financiamento e Investimento
S.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à LECCA CFI, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos. Auditoria do período anterior. As
Demonstrações Contábeis correspondentes ao semestre e exercício findos em 31/12/2019, apresentadas para fins de comparação por força das normas emanadas do Banco Central do Brasil, foram anteriormente por nós auditadas de acordo com as normas
de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório em 25/03/2020, que não conteve nenhuma modificação. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A administração da LECCA CFI é responsável
por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a LECCA CFI continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração

pretenda liquidar a companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações. Os responsáveis pela governança da LECCA CFI são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis.
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. b) Obtemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da LECCA CFI. c) Avaliamos a adequação
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
d) Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a companhia a não mais se
manter em continuidade operacional. e) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 23/03/2021. Audipec - Auditoria e Perícia Contábil S/S. - CRC RJ-N° 0202. Ernesto Patrício Giráldez - Contador - CRC-RJ N° 053.076/O-2.

CVM identifica 325 indícios de crime em 2020
Multas aplicadas somam R$ 950,5 milhões e acordos R$ 44,6 milhões

A

Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) enviou 325
comunicados de indícios de
crime aos Ministérios Públicos dos Estados e Federal em 2020, entre os quais,
diversos crimes financeiros.
Os dados - que representam
um crescimento de mais de
76% em relação aos 184
comunicados enviados em
2019 - estão no Relatório
de Atividade Sancionadora
Anual de 2020.
As pirâmides, presentes
em 175 dos 325 comunicados, foram os indícios
de crimes mais frequentes
em 2020. Em seguida, destacam-se os casos de intermediação sem autorização
(49 ofícios) e de ofertas de
valores mobiliários sem registro (21 ofícios). A análise

de eventuais crimes envolvendo pirâmides não está
na competência da CVM,
e, por isso, tais indícios,
quando identificados, são
comunicados ao Ministério
Público.
Vale lembrar que pirâmides que se utilizam de
instrumentos com características de CIC – contrato de investimento coletivo - estão na competência
administrativa da CVM. A
Autarquia recebe, por meio
do seu Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC),
diversas consultas de pessoas com dúvidas sobre a
regularidade de propostas
de participação em oportunidades de negócios.
“Em muitas situações, as
ofertas não envolvem algo
semelhante a um investi-

mento financeiro no mercado de capitais, mas a participação direta em atividades
fora do sistema financeiro.
Frequentemente, propostas
irregulares de investimento
prometem ganhos rápidos,
buscando atrair potenciais
interessados. Mesmo quando não se trata de uma
possível oferta irregular de
valores mobiliários, a CVM
atua na proteção dos investidores, realizando uma análise sumária da consulta ou
denúncia. Mesmo que esteja
fora do âmbito regulatório
da CVM, o cidadão recebe orientação e é feita uma
comunicação ao Ministério
Público quando há indícios
de crime”, esclarece Carlos
Guilherme Aguiar, superintendente de Processos Sancionadores da CVM.

O Colegiado da CVM
realizou 59 julgamentos de
processos de rito ordinário e 4 de rito simplificado. Nesses 63 julgamentos,
dentre outras conclusões,
140 acusados foram multados, 14 inabilitados, 13 advertidos e 110 absolvidos.
O valor total aplicado aos
acusados penalizados por
meio de multa foi R$ 950,5
milhões.
Ao final do período, o estoque de processos a serem
julgados pelo Colegiado
(tendo diretor relator definido) era de 134 casos.
Em 2020, o Colegiado apreciou propostas de
Termos de Compromisso
(TCs) referentes a 74 processos. Destas propostas
analisadas nas Reuniões do
Colegiado, foram aprova-

dos TCs relacionados a 44
processos, envolvendo 101
proponentes e R$ 44,6 milhões.
Stop Order e Ofícios de
Alerta
Em 2020, a CVM emitiu
32 Stop Orders. Por meio
desta ação, a Autarquia proíbe a prática de atos irregulares, como os relacionados,
principalmente, à oferta de
serviços de intermediação
sem a devida autorização e
a oferta de valores mobiliários sem registro. Os envolvidos ficam sob pena de
multa diária se continuarem
com as irregularidades.
As áreas técnicas da
CVM também realizaram
553 emissões de ofícios de
alerta. Através deste instrumento de supervisão, as
superintendências comuni-

cam sobre irregularidades
observadas e, se for o caso,
determinam prazo para a
correção do problema sem
a abertura de procedimento
sancionador.
Foram iniciados 83 procedimentos administrativos investigativos, sendo 14 inquéritos
administrativos, 63 termos de
acusação de rito ordinário e 6
de rito simplificado*.
No mesmo período, as
áreas técnicas concluíram 84
processos administrativos
(Inquéritos ou Termos de
Acusação) que resultaram
em algum tipo de acusação.
Tais processos passaram ao
status de Processos Administrativos Sancionadores
(PAS) e serão julgados pelo
Colegiado da CVM ou encerrados por meio de Termo de Compromisso.
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AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
CNPJ: 05.940.203/0001-81
1. Mensagem aos Acionistas: A AgeRio - Agência de Fomento do Estado do Rio de
Janeiro S.A. - em cumprimento às disposições legais e estatuárias, apresenta o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis Consolidadas relativas ao segundo semestre de 2020, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 2. Introdução: A AgeRio é uma sociedade anônima de economia mista integrante da Administração Pública Indireta estadual, vinculada atualmente à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, com personalidade
jurídica de direito privado e autonomia administrativa e financeira conferida pelo Decreto Estadual nº 36.703/2004. No ano de 2020, a AgeRio manteve-se atuante no cumprimento do seu objeto social, com alocação de recursos próprios e de terceiros para
atendimento as demandas de apoio financeiro que visam à sustentação dos segmentos empresariais que contribuem para geração, recuperação e manutenção de emprego e renda, alinhada ao desenvolvimento sustentável da economia do Estado do Rio
de Janeiro. Neste sentido, sua atuação está focada em quatro áreas estratégicas de
negócios: Microcrédito Produtivo Orientado (MPO), Operações de Crédito com o Setor
Privado, Investimentos em Participações e Operações de Crédito com o Setor Público.
Em relação a recursos de terceiros, ao longo do período, a AgeRio operou com a linha
de crédito da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) por meio do Programa Inovacred e com recursos do FUNGETUR – Fundo Geral do Turismo. Além disso, foram
utilizados recursos do FEMPO – Fundo Estadual de Microcrédito Produtivo Orientado
para Empreendedores e dos Programas Fomenta Maricá, Supera Mais Niterói e Recomeçar Paraty, voltado para microempreendedores, micro e pequenas empresas dos
respectivos municípios. O objetivo principal dos financiamentos foi apoiar os negócios
fluminenses no momento de crise observado em decorrência das medidas restritivas
impostas para a contenção da pandemia do novo Coronavírus, mantendo sua atividade econômica e os empregos vinculados. 3. Panorama Econômico: O cenário internacional no ano de 2020 mostrou-se bastante tumultuado devido à pandemia do COVID-19 e às eleições americanas. Todas as projeções econômicas feitas no final de
2019 não contavam com o impacto generalizado do vírus. As medidas de isolamento
social afetaram fortemente a oferta e a demanda por bens e serviços, desorganizando
as relações de trabalho, de comércio e de crédito. Segundo estimativas do Fundo
Monetário Internacional (FMI), a economia global encolheu 3,5% no ano que passou.
Como consequência a perspectiva é de forte aumento do desemprego. O ano também
foi marcado pela vitória do candidato democrata na eleição norte americana, mostrando uma possível reconciliação com a China e um realinhamento às diretrizes dos organismos internacionais. Em vista da situação única que se encontra o mundo, a
economia brasileira não estaria diferente. Segundo o Índice de Atividade Econômica
do Banco Central do Banco Central do Brasil (BCB), a queda da economia brasileira
foi de 4,05% em 2020. Assim como em outras nações, as políticas econômicas foram
intensamente mobilizadas, incluindo a redução substancial dos juros ao patamar mais
baixo da série histórica, 2,00% ao ano, e o redirecionamento da política fiscal para aliviar a súbita perda de renda pelas famílias. Além disso, o governo adotou medidas
para garantir empréstimos às empresas de modo a permitir a manutenção do emprego e a preservação dos negócios. Todas as pautas reformistas foram paralisadas no
congresso até momento. A recuperação do mercado de trabalho, que se mostrava de
forma gradual, apresentou oscilações preocupantes. Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a taxa oficial de desemprego no Brasil foi de 14,1% no
trimestre encerrado em novembro, atingindo 14,1 milhões de pessoas. Esse valor representa uma leve melhora em relação aos trimestres anteriores. Além do desemprego, a crise da COVID-19 e o cenário de recessão também tiveram forte impacto na
ocupação, informalidade e população subutilizada. Em 2020, houve fechamento de
558.597 postos de trabalho, segundo o Ministério da Economia. Em relação à política
monetária, a inflação fechou o junho em 4,52%, acima da meta de 4,00%. O aumento
dos preços dos alimentos causou aceleração da inflação no segundo semestre. A
previsão é de um contínuo aumento que chegue a ultrapassar o limite superior até o
meio do ano, mas fechando dentro da meta no final de 2021. Em decorrência dessa
situação, o país volta suas preocupações para um problema conhecido, que é aumento dos gastos públicos. Pois, assim como diversos outros países já adotaram, medidas
governamentais têm sido usadas no intuito de não diminuir, e até mesmo recuperar, a
atividade econômica. Essa situação está gerando uma cisão entre grupos do próprio
governo, entre os que argumentam sobre a necessidade de intervenção estatal e os
que defendem que não há recursos para uma recuperação em massa. Além das
questões que envolvem o cenário nacional, o estado do Rio de Janeiro encontra-se
numa situação bastante delicada. Segundo dados da FIRJAN, antes da pandemia, a
projeção para o crescimento do PIB do estado era de 1,5%. Contudo, diante dos
efeitos imediatos do isolamento social sobre a atividade econômica, a projeção foi revisada. Diante do agravamento do cenário econômico, político e social, a nova projeção da Firjan para o PIB fluminense é de um recuo de 4,4% em 2020, o que já é o pior
resultado da série histórica. Com relação ao mercado de trabalho, o Estado do Rio de
Janeiro já se encontrava em situação bastante fragilizada, tendo em vista a crise financeira e política instalada nos últimos anos, bem como o desaquecimento do setor de
extração. Os efeitos da pandemia somaram-se a este cenário, agravando ainda mais
o desemprego no território fluminense, em especial nos segmentos de serviços e comércio. Segundo dados do Banco Central, com as restrições legais impostas ao livre
funcionamento dos estabelecimentos comerciais em decorrência da pandemia, registrou-se redução significativa do consumo das famílias. Nesse contexto de distanciamento social, a taxa de desocupação, segundo a PNAD Contínua do IBGE, foi de
15,8% no segundo semestre de 2020. As vendas do comércio ampliado cresceram
22,5% no trimestre encerrado em agosto em relação ao trimestre anterior finalizado em
fevereiro, segundo dados da PMC do IBGE, favorecidos pelo pagamento do auxílio
emergencial, pela expansão do crédito às pessoas físicas e pela redução do distanciamento social. As perspectivas para 2021, segundo a FIRJAN, consideram a imunização de parcela significativa da população no primeiro semestre e um lento avanço da
agenda de reformas estruturais. Com a concretização deste cenário, esperamos um
crescimento de 2,9% do PIB do estado, com impacto na redução da ociosidade na
capacidade instalada das empresas e no mercado de trabalho, principalmente nos
últimos meses do ano. Entretanto, mesmo com o crescimento projetado para 2021, o
PIB não deve recuperar o patamar pré-pandemia e deverá ficar 1,6% abaixo do nível
de produção de 2019. 4. Desempenho: 4.1. Desempenho Econômico-Financeiro:
A Agerio registrou prejuízo de R$ 2,66 milhões no 2º semestre de 2020, com Patrimônio Líquido de R$ 478,55 milhões e ativo total de 626,85 milhões. As operações de
crédito somam R$ 304,2 milhões, 19,63% superior ao mesmo período de 2019. A receita de TVM alcançou 1,8milhões de reais no encerramento do semestre impactada
positivamente pela compra de NTN-B em setembro/2020, porém negativamente pela
taxa Selic na mínima histórica de 2% ao ano. Além disso, destaque para operação do
programa Fomenta Municípios que gerou R$ 961,8 mil em receitas para agência no
período de julho a dezembro de 2020. 4.2. Desempenho Operacional: 4.2.1. Microcrédito Produtivo Orientado (MPO): O público-alvo do programa de Microcrédito
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2020 - em R$ mil
ATIVO
Notas 31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTE
289.659 299.454
DISPONIBILIDADES
21
27
Caixa
2
2
Bancos
19
25
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
5
204.620 229.266
LFT
10.472
Cotas de Fundos de Investimentos
204.620 217.743
Cotas de Fundos em Participação
1.051
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
6
65.800
44.759
Operações de Credito
73.243
56.542
- Setor Privado
68.306
51.860
- Setor Público
4.937
4.682
(Provisão para Operações de Crédito)
(7.443) (11.783)
OUTROS CRÉDITOS
7
897
2.839
Diversos
897
2.839
OUTROS VALORES E BENS
18.321
22.563
Bens não de Uso Próprio
8
27.077
28.729
Impairment de Bens não de Uso
(9.171)
(6.664)
Despesas Antecipadas
415
498
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
327.697 257.691
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
5
107.019
80.592
LFT
48.423
47.123
NTN
9.746
Cotas de Fundos em Participação
37.452
33.059
Cotas dos Fundos Garantidores
398
410
Vinculados a Prestação de Garantias
11.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
6
218.189 175.713
Operações de Crédito
230.962 197.608
- Setor Privado
217.572 183.517
- Setor Público
13.390
14.091
(Provisão para Operações de Crédito)
(12.773) (21.895)
OUTROS CRÉDITOS
7
2.489
1.386
Créditos Tributários
1.937
1.386
Créditos a Receber Funcine
552
PERMANENTE
9.482
11.308
IMOBILIZADO DE USO
9
2.650
3.281
Edificações
8.865
8.865
Instalações
6
6
Móveis e Equipamentos
916
916
Sistema de Comunicação
50
48
Equipamento de Processamento de Dados
2.068
1.984
Depreciações Acumuladas
(9.255)
(8.538)
INTANGÍVEL
10
6.832
8.027
Licença e Direitos Autorais de Uso de Software
14.249
14.272
Amortização Acumulada
(7.417)
(6.245)
TOTAL
626.838 568.453
Notas 31/12/2020 31/12/2019
PASSIVO
CIRCULANTE
83.210
46.533
DEPÓSITOS
300
Depositos A Vista
300
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 11
22.989
18.512
BNDES
4.045
6.023
FINAME
802
1.489
FINEP
12.835
11.000
FUNGETUR
2.553
CEF
2.754
OUTRAS OBRIGAÇÕES
12
59.921
28.021
Sociais e Estatutárias
7.200
Fiscais e Previdenciárias
1.364
1.980
Recursos para Destinação Específica
48.905
6.619
Diversas
9.652
12.222
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
65.074
47.123
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 11
65.074
47.123
BNDES
2.528
5.772
FINAME
868
1.670
FINEP
34.783
39.681
FUNGETUR
20.052
CEF
6.843
478.554 474.797
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
13
CAPITAL SOCIAL
479.504 468.949
Capital Social
479.504 468.949
RESERVAS DE LUCROS
5.848
PREJUÍZO ACUMULADO 2020
(950)
TOTAL
626.838 568.453

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Produtivo Orientado (MPO) são os microempreendedores com faturamento fiscal bruto anual de até trezentos e sessenta mil reais. O programa financia atividades produtivas de pequeno porte localizadas no estado do Rio de Janeiro. Em 2020, foram apoiados 679 negócios, que totalizaram desembolsos da ordem de R$ 3,6
milhões, aproximadamente o triplo do total desembolsado no ano anterior. Em 19 de
março, foi iniciada a atuação emergencial do microcrédito para o período de pandemia
do COVID-19. A fonte de recursos disponibilizada foi o Fundo Estadual de Fomento ao
Microcrédito Produtivo Orientado (FEMPO), fundo estadual voltado para operações de
microcrédito produtivo orientado. Em cerca de três semanas, foram recebidas aproximadamente 18 mil solicitações, que foram tratadas por meio das ferramentas digitais,
tendo em vista o cenário de emergência de saúde pública instalado no Estado. No
segundo semestre, foi concluído o credenciamento dos correspondentes de crédito,
cujo objetivo é melhorar a capilaridade da Agência para viabilizar um salto de escala
do programa. Além disso, em outubro de 2020, a AgeRio iniciou as operações com
recursos da linha de Microcrédito da Caixa Econômica Federal (CEF) – MPO – Caixa.
4.2.2. Operações com o Setor Privado: 4.2.2.1. Operações de Crédito: No ano de
2020, foram realizadas 366 operações de crédito com pessoa jurídica, totalizando R$
84,9 milhões concedidos para micro, pequenas, médias e grandes empresas. Em
2020, 209 empresas receberam financiamento por meio de recursos próprios (representando 57,10%% no valor das contratações), 143 financiamentos pelo FUNGETUR
(39,07%) e 14 empresas pelo financiamento de inovação (3,83%). Além disso, a grande maioria desses financiamentos (64,21%) foram realizados com crédito de até R$
300.000,00. No primeiro semestre de 2020, em decorrência da pandemia do Novo
Coronavirus (COVID-19), observou-se uma enorme diminuição da atividade econômica global e do comércio internacional. Com o objetivo de conter ou minimizar os danos
causados pela retração econômica, a AgeRio, alinhada com às diretrizes do Governo
do Estado do Rio de Janeiro, buscou apoiar a manutenção dos empreendimentos
afetados bem como dos empregos por meio de condições diferenciadas para a operacionalização das linhas de financiamento ao longo do período de emergência (Programa de Apoio Emergencial COVID-19 AgeRio). Adicionalmente, foi lançado os
programas “Fomenta Maricá”, “Supera Mais Niterói” e “Recomeçar Paraty” em que a
Agência atua como prestadora de serviços na operacionalização de crédito para apoio
a pequenos negócios localizados nos municípios de Maricá, Niterói e Paraty, respectivamente, com recursos oriundos dos orçamentos municipais. Já foram liberados cerca
de R$ 22 milhões em operações de crédito para 732 negócios localizados nesses
municípios. 4.2.2.2. Investimentos em Participações: No ano de 2020, o principal
impacto sobre as empresas dos fundos de investimentos que compõem a carteira de
participações da AgeRio foi o da crise do Novo Coronavirus (COVID-19). A crise trouxe
novas dificuldades para as investidas como a queda ou a limitação de crescimento de
suas receitas, além de adiar novas captações de recursos e operações de vendas.
Devido a esse cenário, o Fundo Nascenti – previsto para terminar em junho de 2020 foi prorrogado pelo prazo de um ano. O setor de audiovisual foi também um dos mais
afetados, impactando fortemente os ativos do Funcine Rio 1, encerrado
em 29/09/2020. Todavia, de forma geral, os impactos negativos foram atenuados por
tempestivas medidas de redução de gastos e pela adaptação dos modelos de negócios pelas empresas. Apesar da dificuldade, há ainda, em geral, boas perspectivas de
recuperação devido ao perfil altamente tecnológico das investidas e a alguns de seus
setores de atuação (saúde, e-commerce, games e soluções financeiras, por exemplo)
que podem se beneficiar da atual crise. 4.2.3 Operações com Setor Público: A
AgeRio é parceira dos municípios do Estado do Rio de Janeiro por meio da concessão
do crédito às prefeituras. As operações com o setor público representavam 6,02% da
carteira de crédito própria da AGÊNCIA, em dezembro/2020, sendo que foram liberados
recursos da ordem de R$ 3,755 milhões ao longo de todo o ano de 2020. 5. Carteira de
Crédito: Em 31 de dezembro de 2020, o montante de recursos geridos pela AgeRio foi
da ordem de R$ 1,9 bilhão, assim composto: a) A carteira de crédito própria apresentou
saldo de R$ 304 milhões, um aumento de 19,7% em relação a dezembro de 2019; b) As
carteiras administradas pela AgeRio apresentaram saldo de R$ 2,5 milhões, sendo compostas pelo Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses (FREMF)
e do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado (FEMPO). Em
março de 2020, a AgeRio voltou a operar com o FEMPO. c) A AgeRio presta serviços
de intermediação financeira de operações de crédito para fundos do Governo do Estado do Rio de Janeiro e de Prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, que somaram, em
dezembro de 2020, um montante de R$1,55 bilhão, sendo R$1,52 bilhão do Fundo de
Desenvolvimento Econômico e Social (FUNDES) e R$ 25 milhões dos programas
“Fomenta Maricá”, “Supera Mais Niterói” e “Recomeçar Paraty”.
Carteira Geral - em mil R$
Fonte
31/12/2020
31/12/2019
Própria CP
73.244
56.542
Própria LP
230.962
197.608
Carteira Própria
304.206
254.150
FREMF
FEMPO
2.458
7
Carteira Administrada
2.458
7
FUNDES
1.525.926
1.496.626
Fomenta Municípios
25.319
Carteira Prestação de Serviço
1.551.245
1.496.626
Carteira Geral
1.857.909
1.750.743
6. Gestão: 6.1. Governança: A AgeRio possui estrutura de governança estabelecida
em seu Estatuto Social e em normativos internos, de acordo com a legislação vigente
e as melhores práticas de mercado, garantindo a tomada de decisões de forma colegiada e transparente, assegurando a conformidade de seus processos. As decisões,
além de serem colegiadas, são tomadas com base em critérios técnicos e com base
em regimes de alçadas estabelecidos pelo Conselho de Administração. Cabe destacar
que no Estatuto Social da Agência estão definidas as seguintes instâncias na estrutura
de governança: Assembleia Geral, Comitê de Elegibilidade e Remuneração, Conselho
de Administração, Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Auditoria
Independente, Auditoria Interna, Comitês Estatutários e Internos, com a observância
do regime de alçadas. No Estatuto Social também estão definidos, além do Comitê
de Elegibilidade e Remuneração e do Comitê de Auditoria, os seguintes comitês: de
Investimentos, de Crédito e Renegociação, de Ética, e de Compras e Contratações. Os
Comitês possuem regimentos internos aprovados pela Diretoria Executiva, com exceção dos regimentos internos do Comitê de Auditoria e do Comitê de Elegibilidade e Remuneração que são aprovados pelo Conselho de Administração. 6.2. Ética: As atividades da AgeRio e todas as ações de sua Administração, empregados e colaboradores,
são pautadas em transparência, princípios éticos e pelo valor da integridade. O Código
de Ética e Conduta está adequado às normas legais vigentes e às boas práticas de
mercado no que concerne à prevenção à lavagem de dinheiro e ao fortalecimento da
governança corporativa e da cultura ética. A AgeRio possui Comitê de Ética autônomo
instalado para apuração de infrações éticas por parte do corpo funcional, nos termos
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - em R$ mil
Segundo
Execício Findo Em
Semestre
2020 31/12/2020 31/12/2019
RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA
11.333
31.160
42.516
Receita de Operações de Crédito
9.645
19.050
15.966
Resultado de Operações com Títulos e
Valores Mobiliários
1.688
12.110
26.550
DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA
(3.243)
(5.625)
(5.756)
Despesa de Captação – Finame / BNDES /
Finep / Fungetur / CEF
(1.360)
(2.598)
(2.749)
Provisão para Operações de Crédito
(1.883)
(3.027)
(3.007)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA
8.090
25.535
36.760
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS
OPERACIONAIS
(11.048) (24.380) (25.183)
Receita de Prestação de Serviços
7.256
13.955
15.173
Despesa de Pessoal
(14.121) (29.102) (29.784)
Outras Despesas Administrativas
(3.596)
(7.428)
(7.960)
Despesas Tributárias
(1.096)
(2.540)
(3.093)
Outras Receitas Operacionais
1.037
1.502
557
Outras Despesas Operacionais
(528)
(767)
(76)
RESULTADO OPERACIONAL
(2.958)
1.155
11.577
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
(311)
(2.899)
(266)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/
LUCRO E PARTICIPAÇÕES
(3.269)
(1.744)
11.311
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
606
(1.695)
(3.617)
Provisão para Imposto de Renda
324
(919)
(2.219)
Provisão para Contribuição Social S/ o Lucro
282
(776)
(1.398)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO
LUCRO
(1)
(3)
(490)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
(2.664)
(3.442)
7.204
por ação do capital social
(0,02)
(0,02)
0,04
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - em R$ mil
Segundo SeExecício Findo Em
mestre 2020 31/12/2020 31/12/2019
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
(2.664)
(3.442)
7.204
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
RESULTADO ABRANGENTE
DO PERÍODO
(2.664)
(3.442)
7.204

do Decreto Estadual n° 43.583/2012. A empresa promove anualmente iniciativas para
disseminar, por toda a organização, os preceitos éticos que orientam sua atuação. 6.3.
Gerenciamento de Risco e de Capital: O gerenciamento de risco possui governança
própria, segregada das unidades de negócios e da auditoria interna, e é liderado por
um diretor estatutário que responde pela Controladoria, Riscos, Finanças, Controle
Interno e Compliance da instituição, com a devida autonomia e independência para
a execução das atividades. A estrutura de gerenciamento de riscos e de capital da
AGÊNCIA compreende a existência de políticas, normas, sistemas, rotinas e procedimentos que permitem identificar, mensurar, controlar, mitigar e reportar a exposição
aos riscos, observadas a natureza e a complexidade das operações, atividades e processos, bem como o porte da instituição. O gerenciamento de capital compreende
o monitoramento e o controle do capital mantido pela instituição para fazer face aos
riscos a que está sujeita, o planejamento das necessidades de capital, considerando
os objetivos estratégicos e as metas, com o intuito de assegurar a suficiência de capital
para suportar suas operações e a otimização da relação risco/retorno. O plano de
capital está alinhado ao planejamento estratégico e tem por objetivo avaliar a adequação do capital da AGÊNCIA para execução de suas metas e objetivos operacionais
de médio prazo, de forma a garantir a sustentabilidade da instituição. 6.3.1. Limites
Operacionais: A AgeRio cumpre as exigências de Limites Operacionais estabelecidas
nas Resoluções do CMN nº 4.192/2013 e nº 4.193/2013. A tabela a seguir demonstra
as principais contas do Demonstrativo de Limites operacionais da AGÊNCIA.
(R$ Mil)
31/12/2020
Patrimônio de Referência (PR)
471.722
Capital Destacado para Operações com o Setor Público
44.535
PR para Limite de Compatibilização com o RWA
427.187
RWA - Ativos Ponderados pelo Risco
451.497
- RWACPAD
351.371
- RWAOPAD
100.127
- RWAMPAD
0
RBAN
614
Limite para Imobilização (LI)
213.593
Índice de Imobilização (II)
0,62%
Índice de Basiléia (IB)
94,62%
6.4 Controles Internos e Compliance: O Sistema de Controles Internos da
AgeRio é estruturado por meio de políticas, normativos, cultura organizacional
e padrões éticos e de integridade promovidos pela Agência, permitindo, deste
modo, a prestação de informações consistentes sobre os aspectos gerenciais,
financeiros e operacionais, em conformidade com a regulamentação pertinente. A
governança da agência é estruturada a partir das melhores práticas do mercado
e monitorada pelas linhas de defesa da Instituição, como a Auditoria Interna,
área de Controle Interno e Compliance, área de gestão de riscos corporativos
e área com foco na segurança cibernética. As ações de prevenção e combate
à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo são apoiadas e
acompanhadas pela Alta Administração e estão estruturadas por política interna
aprovada pelo Conselho de Administração, além de uma avaliação Interna de
Risco, na forma da Circular BACEN n. 3.978/2020. Além de ações preventivas,
de detecção e remediação, a empresa capacita e certifica periodicamente seu
corpo técnico em ações anticorrupção e de prevenção à lavagem de dinheiro e
ao financiamento do terrorismo. A AgeRio possui Programa de Integridade, que
consiste no conjunto de valores, normas e procedimentos internos de integridade
e incentivo à denúncia de irregularidades e à aplicação efetiva de códigos de
ética e de conduta. Ademais, a empresa dispõe de um Canal de Denúncias,
com garantia ao anonimato, para que o publico interno e externo possa reportar
eventuais não conformidades. A análise da integridade de terceiros é um dos
pilares do Programa de Integridade da AgeRio, com foco no pleno conhecimento
dos dados cadastrais dos clientes e fornecedores e a análise de sua reputação
quanto à integridade e ética. 7. Pessoas: Na AgeRio, as relações de trabalho
são pautadas pelos valores da ética e transparência, do incentivo à gestão
participativa e à meritocracia, da responsabilidade sócio ambiental, e do respeito
à diversidade. A AgeRio reconhece e valoriza as mulheres e oferece licençasmaternidade e paternidade estendidas, conforme o Programa Empresa Cidadã.
Em 31 de dezembro de 2020, 38% do quadro de empregados e 36% das funções
estratégicas de primeiro escalão (superintendentes e diretores) eram ocupados
por mulheres. A partir de março, com o cenário externo abalado pela pandemia
do novo Corona vírus, a Agência se pautou em seus valores para tomar medidas
protetivas, zelando pela saúde e pela segurança de seu corpo funcional. Sendo
assim, a partir de 20 de março de 2020, a Agência instituiu o teletrabalho como
regime preferencial para todos os colaboradores, que perdurou por todo o exercício
de 2020. Além disso, no escopo da crise provocada pela pandemia, a empresa
optou por zelar pelo bem-estar, conforto e estabilidade financeira de seu corpo
funcional, e não adotou a redução da jornada com redução salarial, a suspensão
temporária de contratos, e antecipação de férias por parte da empresa, permitidas
pela MP 927. Em âmbito interno, criou-se canais de comunicação e escuta
como podcast diário de informações, boletim mensal e encontros virtuais com
seus colaboradores, buscando atenuar os efeitos do distanciamento e possibilitar
maior sinergia, alinhamento de nível informacional, percepção de coletividade,
segurança e bem-estar. Apesar do isolamento, a Agência manteve-se plenamente
operacional e atuante no cumprimento de sua missão institucional no apoio aos
negócios fluminenses. Alinhado ao seu valor de responsabilidade social, foram
realizadas ações de saúde ocupacional como: conjunto de palestras ao longo de
todo o ano de 2020 com objetivo de orientar o seu corpo funcional a respeito de
boas práticas de trabalho, alimentação e bem estar em um ambiente de home
office. Em dezembro/2020, também foi realizada ação social de engajamento
institucional para arrecadação de recursos com vistas à doação de panetones para
o Instituto Espaço Nossos Filhos (IENF) em parceria com o RioSolidário. 8.
Responsabilidade Sócio Ambiental: A AgeRio, no desenvolvimento de seu
papel de agente promotor do desenvolvimento econômico do Estado do Rio de
Janeiro, atua na concessão de financiamentos para projetos instalados ou que
venham a se instalar no Estado. Sua carteira é composta predominantemente por
empresas de micro, pequeno e médio portes, dos setores de comércio e serviços.
Considerando o porte da instituição e a complexidade de suas operações, bem
como os princípios da relevância e proporcionalidade estabelecidos na Resolução
CMN nº4.327/2014, são estabelecidos os procedimentos aplicáveis para
mitigação do risco socioambiental em seus processos de concessão de crédito.
Com relação aos setores de atividade econômica, a Agência possui listagem de
setores não apoiáveis devido à percepção de riscos associada a tais atividades,
entre eles o risco socioambiental. Insta salientar que um dos valores da empresa
é a Responsabilidade Socioambiental, que serve como bússola orientadora para
a condução dos negócios da agência. A Administração
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (MÉTODO INDIRETO) - em R$ mil
Segundo Execício Findo Em
Semestre 2020 31/12/2020 31/12/2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
RESULTADO LÍQUIDO
(2.664) (3.442)
7.204
Ajustado por:
Desvalorização de Outros Valores e Bens
314
2.901
446
Depreciações e Amortizações
868
1.997
2.430
Provisão para Perdas c/ Operações de Crédito
1.883
3.027
3.007
Provisão Passivo Contingente
321
329
66
Ajuste Efeito Líquido JCP
(4.500)
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO
722
4.812
8.653
VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES
(22.756) (34.275)
Redução (aumento) em Títulos Valores
Mobiliários
3.908 (1.781)
Redução (aumento) em Operações de Crédito (28.164) (66.544)
Redução (aumento) em Outros Créditos
2.050
839
Redução (aumento) em Outros Valores e Bens
1.433
1.341
(Redução) aumento em Depósitos
300
300
(Redução) aumento em Outras Obrigações
(2.283)
31.570
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO
NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS
(22.034) (29.463)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de Imobilizado de Uso e Ativo Intangível
(300)
(350)
Baixa de Imobilizados/Intangível
180
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO
NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(300)
(170)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento (Redução) em Obrigações p/
Empréstimos e Repasses
15.140
22.427
Aumento de Capital - incorporação JCP
7.200
7.200
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO
NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
22.340
29.627
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA OU EQUIVALENTE A CAIXA
6
(6)
MODIFICAÇÃO DO CAIXA OU
EQUIVALENTE DE CAIXA
Disponibilidades no Início Período
15
27
Disponibilidades no Final Período
21
21
AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA OU
EQUIVALENTE DE CAIXA
6
(6)

(4.903)
71.120
(90.621)
2.915
239
11.444
3.750
(71)
(1)
(72)
(3.655)
(3.655)
23
4
27
23

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - em R$ mil
Especificações
Reservas de lucros
Totais
Lucros ou prejuízos
Capital social
Legal
Outras
acumulados
SALDOS EM 30/JUN/20
468.949
2.492
3.356
(778)
474.019
Aumento de Capital com Reservas
3.356
(3.356)
Aumento de Capital - incorporação JCP
7.199
7.199
Resultado Líquido do Semestre
(2.664)
(2.664)
Destinações
Reversão de Reservas
(2.492)
2.492
SALDOS EM 31/DEZ/20
479.504
(950)
478.554
MUTAÇÕES DO PERÍODO
10.555
(2.492)
(3.356)
(171)
4.535
SALDOS EM 31/DEZ/18
468.949
2.132
1.012
472.093
Resultado Líquido do Período
7.204
7.204
Destinações
Constituição de Reservas
360
2.344
(2.704)
Juros Sobre o Capital Próprio (Efeito Líquido)
(4.500)
(4.500)
SALDOS EM 31/DEZ/19
468.949
2.492
3.356
474.797
MUTAÇÕES DO PERÍODO
360
2.344
2.704
SALDOS EM 31/DEZ/19
468.949
2.492
3.356
474.797
Aumento de Capital com Reservas
3.356
(3.356)
Aumento de Capital - incorporação JCP
7.199
7.199
Resultado Líquido do Período
(3.442)
(3.442)
Destinações
Reversão de Reservas
(2.492)
2.492
SALDOS EM 31/DEZ/20
479.504
(950)
478.554
MUTAÇÕES DO PERÍODO
10.555
(2.492)
(3.356)
(950)
3.757
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.
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AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
CNPJ: 05.940.203/0001-81
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 Valores expressos em milhares de reais
NOTA 1 CONTEXTO OPERACIONAL: A Agência de Fomento do Estado do Rio de acordo com as normas internacionais de contabilidade, International Financial Repor- Filme Gaby Estrella DisJaneiro S.A. - AgeRio é uma instituição financeira de capital fechado, constituída sob a ting Standards (IFRS). Desta forma, a AgeRio realizou mudanças na apresentação das tribuição
R$ 71.454
R$ 1.536
R$ 69.917
R$ 0
forma de sociedade anônima de economia mista, com personalidade jurídica de direito Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2020 atendendo aos requerimentos
Total
R$ 1.747.686 R$ 134.898 R$ 1.041.344 R$ 571.444
privado, autorizada pela Lei Estadual nº 3.517 de 27 de dezembro de 2000, regula- da respectiva norma. Abaixo, destacamos as principais alterações: (i) As contas do *PDD informada pelo Gestor do Fundo no momento do encerramento do Fundo. Do
mentada pelo Decreto Estadual nº 32.376 de 12 de dezembro de 2002 e constituída Balanço patrimonial estão apresentadas por ordem de liquidez e exigibilidade, por montante de R$ 571.444 de créditos a receber, apenas R$ 19.129 (1 das 3 parcelas
por meio da Ata de Assembleia de Constituição, realizada em 13 de dezembro de entender que essa forma de apresentação proporcionará informação mais relevante e ainda a receber do primeiro investimento na Afinal Filmes) está previsto para ser re2002. A Instituição iniciou suas atividades operacionais em 30 de setembro de 2003, confiável para o usuário; (ii) Os saldos do Balanço patrimonial do período estão apre- alizado até final 31/12/2021. (ii) O saldo da Conta transitória de financiamento possui
quando teve seu funcionamento autorizado pelo Banco Central do Brasil. Em 06 de sentados comparativamente com os do final do exercício social imediatamente anterior caráter transitório ou temporário e refere-se aos valores de parcelas baixadas no úldezembro de 2004, com a publicação do Decreto Estadual nº 36.703/04, a Agência e as demais demonstrações apresentam o exercício de 2020 e o 2º semestre de 2020, timo dia útil do mês a serem conciliados com o extrato do banco do 1º dia útil do mês
de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. teve ampliada sua autonomia na gestão ambos comparadas com o exercício anterior; (iii) Inclusão da Demonstração do resul- seguinte.
administrativa, financeira e operacional, assim como de seus recursos, com vistas à tado abrangente; (iv) Inclusão de nota explicativa sobre análise de sensibilidade; (v) NOTA 8 BENS NÃO DE USO PRÓPRIO
efetiva consecução de seus objetivos sociais.A Agência de Fomento do Estado do Rio Inclusão de nota explicativa sobre resultados recorrentes e não recorrentes.
31/12/2020
31/12/2019
de Janeiro S.A. AgeRio, empresa vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimen- NOTA 5 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Bens não de uso próprio
27.077
28.729
to Econômico, Emprego e Relações Internacionais, tem por finalidade contribuir para a Carteira de Títulos e Valores Mobiliários
31/12/2020 31/12/2019
Impairment de Bens não de Uso
(9.171)
(6.664)
consecução da política de apoio financeiro a empreendimentos geradores de emprego,
I Curto Prazo
204.620
229.266 Referem-se a imóveis originados de baixa de operações de crédito de curso anormal
renda ou incremento da atividade produtiva nos setores industrial, turístico, de agriculCotas de Fundos de Investimentos (i)
204.620
217.743 e de dação em pagamento para liquidação/amortização de dívida e recuperação de
tura, inclusive, familiar individual e coletiva, de comércio e de serviços, implantados ou
Cotas de Funcine (ii)
1.051 prejuízo. Foi realizada avaliação externa dos Bens não de uso em cumprimento às
que venham a se implantar no Estado do Rio de Janeiro. Além da concessão de finanTítulos Públicos Federais
10.472 normas do Banco Central do Brasil e contábeis vigentes. No 2º semestre de 2020
ciamento com recursos próprios e de repasses de recursos do Banco Nacional de DeII Longo Prazo
107.019
80.592 a AgeRio concretizou a venda de dois imóveis não de uso em Macaé originados de
senvolvimento Econômico e Social BNDES, da Financiadora de Estudos e Pesquisa
Títulos Públicos Federais
58.169
47.123 operação de crédito. Os valores recebidos, líquidos de provisão para desvalorização,
FINEP e do Fundo Geral do Turismo - FUNGETUR, atua como Agente Financeiro do
Cotas de Fundos em Participações (ii)
37.452
33.059 foram de R$ 600 mil e 658 mil.
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social FUNDES, administradora do Fundo
Cotas de Fundos Garantidores (iii)
398
410 NOTA 9 IMOBILIZADO DE USO
de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses FREMF e do Fundo Estadual
Outros Cotas de Fundos de Investimentos (iv)
11.000
Taxade De- Saldo em
Bai- Saldo em
de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores FEMPO,
Total de Títulos e Valores Mobiliários
311.639
309.858 BENS
preciação 31/12/2019 Adições xas 31/12/2020
e é operadora dos Programas Fomenta Maricá, Supera Mais Niterói e Recomeçar (i) Compreendem as Cotas dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa, a saber:
Custo de aquisição
11.819
86
11.905
Paraty, de oferta de créditos orientados nos respectivos municípios, cujos recursos Fundo Gov PP e FI CAIXA AgeRio, administrados, respectivamente, pelo Banco Bra- Edificações
1,6%
8.865
8.865
são oriundos de fundos administrados por estes. Apoia, também, investimentos no desco e pela Caixa Econômica Federal. O Fundo Exclusivo GOV PP é direcionado Instalações
10%
6
6
Estado através da participação acionária indireta. NOTA 2 BASE DE PREPARAÇÃO aos entes do Governo do Estado do Rio de Janeiro, sendo a AgeRio um dos cotistas. Móveis e Equipamentos
10%
916
916
E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: 2.1 Declaração de Esse Fundo acompanha as variações das taxas de juros praticadas no mercado de Sistemas de Comunicação
10%
48
2
50
conformidade e base de mensuração: As demonstrações financeiras foram pre- depósitos interbancários (CDI), composto por cotas de Fundos Referenciados DI, cuja Equip. de Proc. de Dados
20%
1.984
84
2.068
paradas de acordo com as normas e instruções do Conselho Monetário Nacional carteira é composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional, bem como crédi- Depreciação Acumulada
(8.538)
(717)
(9.255)
(CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), e, com base nas disposições da Lei tos securitizados pelo Tesouro Nacional ou operações compromissadas lastreadas IMOBILIZADO DE USO
3.281
(631)
2.650
das Sociedades por Ações e Lei n.º 11.638 de 28 de dezembro de 2007, quando nesses títulos. O FI CAIXA é um fundo exclusivo, destinado à AgeRio, e sua carteira O item “Edificação”, refere-se ao imóvel da sede da AgeRio, que foi reavaliado em mais
não conflitantes com as regulamentações do CMN e BACEN, e são apresentadas em é composta integralmente por títulos públicos federais indexados às taxas de juros de 25 anos de vida útil remanescente a partir de 06/2020, Assim, a taxa de depreciaconformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. (ii) As aplicações em Fun- ção aplicada para, que em 31/12/2019 era de 8%, passou a ser 1,58% em 30/06/2020.
COSIF. Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de dos de Investimento em Participações (FIPs) atendem o objeto social da AGÊNCIA Na avaliação de estimativa de vida útil e de valor residual realizada pela área técnica
contabilidade, algumas normas e suas interpretações foram emitidas pelo Comitê de através da participação em empresas inovadoras com alto potencial de crescimento. responsável não foi identificada no período evidências quanto a necessidade de rePronunciamentos Contábeis - CPC, as quais serão aplicadas às instituições financeiras O Fundo de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional (Funcine) atua com visão das expectativas outrora definidas relativas para o tempo de uso dos bens e
quando aprovadas pelo Banco Central do Brasil. Nesse sentido, ospronunciamentos projetos do setor audiovisual obtendo participação nas receitas geradas. O Funcine todos os seus desdobramentos. A partir de 1º de janeiro de 2020, os saldos relativos
contábeis já aprovados pelo Banco Central do Brasil são:
investido pela AGÊNCIA (Funcine Rio 1) foi encerrado em 29/09/2020, sendo que aos ativos imobilizado de uso foram reclassificados para se adequar a Carta Circular
os ativos constantes em sua carteira (total de 10) no momento de seu término foram nº 3.941 de 22 de março de 2019. Em 31 de dezembro de 2020, a AgeRio possui
Data da
BACEN
repassados para os cotistas com base nas suas respectivas proporções no Fundo, cobertura de seguros para os Bens do Ativo Imobilizado em montantes considerados
DivulgaResoluPronunciamento Técnico
ção
IASB ção CMN conforme aprovado na Assembleia de Cotistas do Fundo de 02/04/2020 (vide nota 7). suficientes pela administração, no caso de eventuais riscos e sinistros.
CPC 01 (R1) Redução ao Valor Recuperável de Ativos 07/10/10 IAS 36 3.566/08 A Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, normatiza a atuação dos FIPs e a NOTA 10 INTANGÍVEL
Instrução CVM nº 398, de 28 de outubro de 2003, normatiza a atuação dos Funcines.
Efeitos das mudanças nas taxas de
Saldo em
AdiSaldo em
Vide composição a seguir:
câmbio e conversão de demonstrações
31/12/2019 ções Baixas 31/12/2020
BENS
CPC 02 (R2) contábeis
07/10/10 IAS 21 4.524/16
Previsão de
Capital Capital Inte- Valor AtualizaCusto de aquisição
14.272
- (288)
14.249
CPC 03 (R2) Demonstração dos Fluxos de Caixa
07/10/10 IAS 7
3.604/08 Fundo
encerramento Subscrito
gralizado
do/Contábil
Licenças Antes de 01/10/2013
126
126
CPC 04 (R1) Ativo Intangível
02/12/10 IAS 38 4.534/16 BBI Financial I
21/12/2021 R$ 10.000
R$ 9.780
R$ 29.578
Licença Uso Software Informática
126
126
CPC 05 (R1) Divulgação sobre Partes Relacionadas 07/10/10 IAS 24 3.750/09 Performa Key
26/12/2022
R$ 5.000
R$ 4.389
R$ 2.796
Licenças A Partir de 01/10/2013
14.146
265 (288)
14.123
CPC 10 (R1) Pagamento Baseado em Ações
16/12/10 IFRS 2 3.989/11 Nascenti
31/07/2021
R$ 2.000
R$ 2.000
R$ 2.088
Licença Uso Software Temporário (i)
1.313
1.313
Políticas Contábeis, Mudança de EstimaFuncine Rio 1
R$ 2.000
R$ 2.000
R$ 0
Licença Uso Software Permanente (ii)
12.833
265 (288)
12.810
CPC 23
tiva e Retificação de Erro
16/09/09 IAS 8
4.007/11 Br Startups
11/03/2024
R$ 6.000
R$ 3.279
R$ 2.990
(6.245) (1.280)
108
(7.417)
Amortização Acumulada
CPC 24
Evento Subsequente
16/09/09 IAS 10 3.973/11 Total (ii)
- R$ 25.000
R$ 21.448
R$ 37.452
ATIVOS INTANGÍVEIS
8.027 (1.015) (180)
6.832
Provisões, Passivos Contingentes e Ati(iii) As Cotas dos Fundos Garantidores de Operações de Créditos possuem a com- (i) A rubrica Intangivel “Licença Uso Software – Temporário” é composta pelo custo
CPC 25
vos Contingentes
16/09/09 IAS 37 3.823/09 posição a seguir:
com a aquisição do software Gestão de Pessoas, por período determinado. (ii) A ruCPC 27
Ativo Imobilizado
31/07/09 IAS 16 4.535/16 Fundo
Capital Subscrito Capital Integralizado Valor Atualizado/Contábil brica Intangivel “Licença Uso Software – Permanente” é composta pelo custos com a
CPC 33 (R1) Benefícios a Empregados
13/12/12 IAS 19 4.424/15 FGI
R$ 45
R$ 45
R$ 81 aquisição dos softwares ERP Gestão e Financeiro, software Gestão do Sistema de
CPC 41
Resultado por Ação
06/08/10 IAS 33 3.959/19 FGO
R$ 140
R$ 140
R$ 317 Crédito e os custos com a mão-de-obra interna utilizada para o desenvolvimento e
CPC 46
Mensuração do Valor Justo
20/12/12 IFRS 13 4.748/19 Total (iii)
R$ 185
R$ 185
R$ 398 colocação desses softwares em produção. A implantação foi iniciada ao longo do exerEm 26 de janeiro de 2021, a Diretoria Executiva aprovou a conclusão das Demonstra- (iv) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de Aplicação Financeira Renda Fixa - cício de 2015 e concluída em 2017. Em sua maior parte os bens do intangível foram
ções Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 1.2- Moeda funcio- garantia constituída para o contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica amortizados pelo prazo de vida útil de 10 anos, considerando as premissas contábeis
nalA moeda funcional da instituição é o real. As demonstrações contábeis estão apre- Federal. As Cotas dos Fundos de Investimento de Renda Fixa, em Participações e e avaliação da estimativa de vida útil, de valor residual e de valor recuperável realizado
sentadas nesta moeda e expressas em milhares de reais, excluídos os centavos, Títulos Públicos Federais são custodiadas pelo Banco Bradesco. Em 31 de dezembro pela área de tecnologiaA partir de 1º de janeiro de 2020 os saldos relativos aos ativos
exceto quando indicado de outra forma. NOTA 3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁ- de 2019 e 2020 a Instituição não possuía em aberto operações envolvendo instrumen- intangíveis foram reclassificados para se adequar a Carta Circular nº 3.940 de 22 de
BEIS: Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demons- tos financeiros derivativos. NOTA 6 OPERAÇÕES DE CRÉDITO: Em conformidade março de 2019. NOTA 11 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES:a)
trações contábeis, ressaltamos: a) Apuração do Resultado: O resultado é apurado com a Res. CMN nº 2.682/99, as operações de crédito da AgeRio são classificadas As obrigações por empréstimos e repasses estão compostas da seguinte forma
de acordo com o regime contábil de competência, que estabelece que as receitas e por meio de avaliação de risco de crédito, com critérios consistentes e verificáveis, que
31/12/2020 31/12/2019
despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que contemplam aspectos em relação ao tomador e a operação.
CURTO PRAZO
22.989
18.512
ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemen- a) Classificação das operações de crédito em ordem crescente de risco
BNDES
4.045
6.023
te de recebimento ou pagamento. b) Estimativas contábeis: Na elaboração das deValor da
Valor da
FINAME
802
1.489
monstrações contábeis, faz-se necessário utilizar estimativas para contabilizar certos
ProProvisão
FINEP
12.835
11.000
ativos, passivos e outras transações. Assim, as Demonstrações Contábeis da InstituiClassivisão
Pro- 31/12/2020 Total das
FUNGETUR
2.553
ção contemplam estimativas referentes à seleção da vida útil dos bens do ativo imobificação Total das Pro- Resolu- visão Resolução
Opera- Valor da
CEF
2.754
lizado/intangível, provisão para passivos contingentes e às Provisões para Perdas com
de Operações visão ção n.º Adicio- n.º 2682/99
ções Provisão
31/12/2020 31/12/2019
Operações de Créditos, sendo estas últimas calculadas conforme normas específicas
Risco 31/12/2020
% 2682/99
nal + Adicional 31/12/2019 31/12/2019
LONGO PRAZO
65.074
47.123
do Banco Central e provisões adicionais, em montantes definidos pela administração AA
BNDES
2.528
5.772
com base em eventos que possam ocorrer no futuro e que venham a comprometer a A
95.365
0,5
477
477
64.874
324
FINAME
868
1.670
liquidez da carteira de crédito. Os resultados reais podem apresentar variação em re- B
98.358
1
984
984
86.933
875
FINEP
34.783
39.681
lação às estimativas utilizadas. A Instituição revisa as estimativas e premissas, no mí- C
85.084
3
2.553
775
3.328
68.644
3.049
FUNGETUR
20.052
nimo, semestralmente. c) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos D
3.296
10
330
3
333
260
29
CEF
6.843
das disponibilidades (caixa e depósitos bancários e aplicações financeiras), a contar da E
4.776
30
1.433
1.433
23
7 Correspondem a recursos originários de Instituições oficiais, os quais são repassados
data de aquisição do respectivo título nos termos da Resolução 4818/2020. Essas F
3.705
50
1.853
1.853
3.632
1.820 a mutuários finais. Essas obrigações têm vencimentos mensais, estando sujeitas, na
aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos G
9.858
70
6.900 1.146
8.046
11.569
9.399 sua maior parte, a encargos financeiros pós-fixados. b) Composição das obrigações
auferidos até a data de encerramento do exercício, possuem liquidez imediata e estão H
3.763 100
3.762
3.762
18.215
18.175 por empréstimos e repasses por data de vencimento
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. d) Títulos e Valores Mobiliá- TOTAL
304.205
18.292 1.924
20.216 254.150
33.678
31/12/2020 31/12/2019
rios: A AgeRio vem investindo em cotas de Fundos de Investimento em Participações A provisão para créditos de liquidação duvidosa, mínima e adicional, obedece aos
Até 180 dias
11.561
10.132
(FIP), tendo em vista seus objetivos estratégicos e sociais. A Circular nº 3.068 de parâmetros estabelecidos na resolução 2.682/99 do Banco Central do Brasil, e é funDe 181 a 360 dias
11.429
8.380
08/11/2001 BACEN, estabelece critérios para registro e avaliação contábil de títulos e damentado em estudo da carteira, cenário econômico, e na qualidade, suficiência e
Acima de 360 dias
65.073
47.123
valores mobiliários, mas as agências de fomento não são inclusas nestes critérios, liquidez das garantias.
Vincendas
88.063
65.635
motivo pelo qual se segue a Instrução CVM 579 de 30/08/2016 que estabelece os b) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
NOTA 12 OUTRAS OBRIGAÇÕES: a) Sociais e Estatutárias
critérios contábeis de reconhecimento dos ativos e passivos desse tipo de Fundo, inProvisão Crédito Liquidação
31/12/2020 31/12/2019
Dividendos e JCP
clusive determinando seus registros pelos respectivos valores justos. O reconhecimen31/12/2020
31/12/2019
Duvidosa
Dividendos - Governo do Estado do RJ
2.484
to dos rendimentos desses Fundos tem como contrapartida o resultado da AgeRio. A
Saldo no início do período
33.678
32.585
JCP - Governo do Estado do RJ
4.716
AgeRio também investe em cotas de Fundos de Financiamento da Indústria CinemaConstituição da provisão
5.512
5.161
Total
7.200
tográfica Nacional (Funcine). Os ativos desse Fundo são registrados com base em
Constituição da provisão adicional
19 Os Juros Remuneratórios do Capital Próprio são calculados e provisionados com
seus custos de aquisição, ajustados por amortizações e provisões. Para esse tipo de
Reversão de provisão
(2.358)
(1.960) observância dos procedimentos fundamentados no artigo nº 355 do RIR/2018,
Fundo, o reconhecimento de rendimento também tem como contrapartida o resultado
Créditos baixados para Prejuízo
(16.616)
(2.127) nos artigos nº 29 e 30 da IN SRF nº 11/1996 e nos artigos nº 75 e 76 da IN RFB nº
da AgeRio. e) Operações de crédito e provisão para perdas em operações de
Saldo no fim do período
20.216
33.678
crédito: e.1) Operações de crédito: As operações de crédito estão registradas ao c) Classificação das operações de crédito e provisões quanto aos prazos de 1.700/2017. b) Fiscais e previdenciárias
31/12/2020 31/12/2019
valor do principal, incorporando rendimentos e encargos auferidos até a data do balan- vencimentos
Impostos e Contribuições a recolher sobre faturamento
198
225
ço, em razão da fluência dos prazos. Os rendimentos de operações de crédito com
31/12/2020
31/12/2019
Curto Prazo
Impostos e Contribuições s/ Lucro (IRPJ + CSLL)
444
atraso igual ou superior a 60 dias são apropriados somente por ocasião do efetivo reSetor Privado
68.306
51.860
Impostos e Contribuições s/ serviço de terceiros
48
23
cebimento dos valores em atraso. Todas as operações de crédito estão classificadas
Recursos Próprios
50.476
32.634
Impostos e Contribuições s/ salários
1.118
1.288
observando os parâmetros estabelecidos pelas Resoluções CMN nº 2.682/99 e
Repasse
17.830
19.226
Total
1.364
1.980
2.697/00, a qual requer a análise partir de 15 dias como operações em curso anormal.
Setor Público
4.937
4.682 c) Recursos para Destinação Específica
e.2) Provisão para perdas em operações de crédito: A classificação das operações
Recursos Próprios
4.937
4.566
31/12/2020 31/12/2019
de crédito e a constituição das respectivas provisões para perdas são efetuadas obserRepasse
116
Recursos FUNGETUR (i)
30.246
6.619
vando os parâmetros estabelecidos pela Resolução CMN nº 2.682, de 21 de dezem- Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa
(7.443)
(11.783)
Recursos FEMPO (ii)
6.223
bro de 1999 e complementada por provisão adicional conforme descrito na nota 6. e.3)
Saldo Final do Período
65.800
44.759
Recursos Fomenta Maricá (iii)
8.249
Renegociação: As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo
Recursos Supera Mais Niteroi (iii)
3.109
nível em que estavam classificadas. Quando houver amortização significativa da opeLongo Prazo
31/12/2020
31/12/2019
Recursos Recomeçar Paraty (iii)
1.078
ração ou quando novos fatos relevantes justificarem a mudança do nível de risco, nos
Setor Privado
217.572
183.517
Total
48.905
6.619
termos da Resolução CMN nº 2.682, de 21 de dezembro de 1999, poderá ocorrer a
Recursos Próprios
161.528
136.297 (i) Referente a recursos oriundos do Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR), para
reclassificação da operação para categoria de menor risco. As renegociações de opeRepasse
56.044
47.220 concessão de operações de créditos de projetos vinculados ao setor do turisrações de crédito, anteriormente provenientes de renegociações somente são reco13.390
14.091 mo. (ii) Recursos recebidos, na condição de Administrador do Fundo Estadual de
Setor Público
nhecidos como receita quando efetivamente recebidos. As renegociações ocorridas
Recursos Próprios
13.390
14.091 Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado FEMPO, para posterior liberação
em 2020 seguiram à Resolução BCB nº 4.791 de 26/03/2020 e Resolução CMN nº
Repasse
- de operações de crédito. (iii) Na composição dessa rubrica são registrados tam4.856/2020, que faculta às instituições financeiras a possibilidade de renegociação Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa
(12.773)
(21.895) bém os recursos recebidos dos Fundos de Maricá, Niterói e Paraty, nos termos
com manutenção do rating em 29/02/2020, até a data de 31/12/2020 das operações
Saldo Final do Período
218.189
175.713 do contrato de prestação de serviços (operacionalização financeira e administracom atraso inferior a 15 dias e que não estivessem classificadas como ativo problemá- d) Classificação da carteira por vencimento das parcelas
ção de concessão de crédito), para posterior liberação de operações de crédito.
tico. f) Outros Valores e Bens: Compostos por Bens Não Destinados ao Uso, corres31/12/2020
31/12/2019 d) Diversas: d.1) Provisões Para Pagamentos a Efetuar
pondentes a imóveis ou equipamentos disponíveis para venda, recebidos em dação
Vencidas
1.303
3.411
31/12/2020 31/12/2019
em pagamento, registrados pelo menor valor entre o valor contábil do crédito e o valor
Até 60 dias
633
873
Provisão Para Despesas de Pessoal
3.531
3.976
da avaliação do bem; e Despesas Antecipadas, correspondentes a aplicações de reDe
60
dias
a
180
dias
457
1.243
Outras Despesas Administrativas
38
91
cursos cujos benefícios decorrentes ocorrerão em exercícios futuros. g) Ativo PermaAcima
de
180
dias
213
1.295
Outros Pagamentos
51
52
nente: O Ativo Imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição e/ou construção,
31/12/2020
31/12/2019
Total
3.620
4.119
ajustado pela depreciação acumulada, conforme método linear e taxas estabelecidas
Vincendas
302.902
250.739 d.2) Provisão Para Passivos Contingentes
em função do tempo de vida útil-econômica estimado (Nota 9). O Ativo Intangível está
Até
180
dias
32.855
25.268
31/12/2020 31/12/2019
representado por direitos e bens incorpóreos destinados à manutenção da instituição
De 181 a 360 dias
39.086
27.863
FGI Honra recebida
124
124
ou exercidos com essa finalidade. Os itens registrados no Ativo Intangível são amortiAcima
de
360
dias
230.961
197.608
Passivos Trabalhistas
252
252
zados pelo método linear e com taxas estabelecidas de acordo com a vida útil-econôe)
Classificação
das
operações
de
crédito
por
setor
de
atividade
Contingências Cíveis
8
mica estimada dos bens (Nota 10). h) Demais ativos e passivos: São demonstrados
31/12/2020
31/12/2019
Setor
de
atividade
Provisão Honorários Sucumbenciais
321
pelo custo e acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos e das variações monetáAdministração
pública
18.328
15.443
Total
705
376
rias incorridas. A classificação em circulante e longo prazo, do Ativo Realizável e do
Alimentos e Bebidas
20.278
21.109 A provisão para o FGI representa o valor das honras recebidas do referido fundo gaPassivo Exigível, obedece ao Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Comércio
72.509
45.129
rantidor para cobertura de perdas com operações de crédito. O valor deve permaNacional COSIF. Os demais ativos e passivos são apresentados pelos valores de reConstrução e Imobiliário
10.180
8.560 necer provisionado até que se esgotem todas as medidas administrativas e judiciais
alização ou liquidação na data do balanço. i) Avaliação do valor recuperável (ImEducação,
Saúde
e
outros
20.478
20.886
de cobrança. A necessidade de Provisão de Contingências de natureza trabalhistas
pairment): Os Ativos não financeiros estão sujeitos à avaliação do valor recuperável
Máquinas e equipamentos
3.820
2.582 e cíveis foi avaliada conforme premissas estabelecidas sobre eventuais perdas com
em períodos anuais ou em maior frequência, se as condições ou circunstâncias indiMineração
153
1.631
ações judiciais classificadas como perdas prováveis, com base na metodologia interna
carem a possibilidade de perda dos seus valores em relação ao mercado ou uso. A
Químico e Petroquímico
4.633
4.408 da Diretoria Jurídica da AgeRio. Em outubro/2020 foi constituída despesa com continAgeRio desenvolveu programa de testes de recuperabilidade como determinado pelas
Serviços
Privados
33.863
35.370
gência passiva para o registro dos valores recebidos pela AgeRio a título de honorários
normas contábeis vigentes. j) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
Telecomunicações
21.372
18.756 de sucumbências. A AgeRio configura em processos classificados como de Perda
Líquido (CSLL): A Instituição adota a sistemática de apuração do Imposto de Renda
Outros
98.591
80.276
Possível, na esfera civil, trabalhista, fiscal e administrativa, tendo em vista o Pronunpelo Lucro Real Anual com antecipações mensais por estimativa, utilizando alíquota
Total
304.205
254.150 ciamento Técnico CPC nº 25, homologado pela Resolução nº 3.823/0. Estima-se
determinada de 15% e adicional de 10%. A parcela correspondente à Contribuição
NOTA
7
OUTROS
CRÉDITOS:
em 31/12/2020 o montante de R$ 9.184 mil na esfera cívil e trabalhista. Há ainda
Social foi calculada à alíquota de 20% a partir de 1º de março de 2020, nos termos da
31/12/2020
31/12/2019 processos fiscais que estão em análise pela Receita Federal do Brasil, que somam
alteração foi promovida pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de
Curto
Prazo
897
2.839
um montante de R$ 879 mil em direito creditório. Na esfera administrativa, o valor de
2019 (Reforma da Previdência). De 1º de janeiro de 2019 até 29 de fevereiro de 2020
Adiantamentos e Antecipações
482
162 R$ 24 mil, referente a despesas de serviços de limpeza/recepção/copa com provisão
o cálculo foi efetuado à alíquota de 15% (artigo 1º da Lei nº 13.169, de 2015). k) ConDevedores
por
depósito
em
garantia
179
80
de pagamento estornada por descumprimento de cláusulas contratuais do Fornecedor.
tribuições para o PIS/PASEP e COFINS: As contribuições para o PIS/PASEP e COConta transitória de financiamento (ii)
179
2.555 d.3) Credores Diversos no País
FINS foram calculadas à alíquota de 0,65% e 4%, respectivamente, e são apuradas
Créditos
a
Receber
Funcine
(i)
19
pelo regime cumulativo. Com a publicação da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de
31/12/2020 31/12/2019
Diversos
38
42
2012, as Agências de Fomento passaram a ter o mesmo tratamento tributário dos
Repasses FUNDES
4.091
6.864
Longo
Prazo
2.489
1.386
Bancos de Investimentos. l) Passivos contingentes: Os passivos contingentes são
Repasses FEMPO
540
2
Impostos
e
Contribuições
a
Compensar
1.937
1.386
avaliados e reconhecidos com base em parecer da área Jurídica sobre os prováveis
Forn. p/ serviços e material
408
262
Créditos
a
Receber
Funcine
(i)
552
riscos de perdas de uma ação judicial ou administrativa. São constituídas provisões de
Outros
288
599
Total
3.386
4.225
100% para processos classificados como Perda Provável, cujos valores de perda
Total
5.327
7.727
(i)
Conforme
descrito
na
nota
5
(tem
ii),
após
o
encerramento
do
Funcine
Rio
1,
no
possam ser determinados ou estimados. Para os processos classificados como de
9.652
12.222
Total Diversas
Perda Possível, os quais não requerem constituição de provisão, foi realizada somen- qual a AGÊNCIA investia, os ativos constantes em sua carteira foram repassados para Os valores registrados na rubrica de Credores Diversos no País, referem-se principalos
cotistas
com
base
nas
suas
respectivas
proporções
no
Fundo.
A
composição
da
te divulgação em notas explicativas. Para processos classificados como Perda Remomente aos montantes recebidos pela AgeRio de financiados do Fundo de Desenvolta, não efetuamos provisões ou divulgação. Os valores decorrentes desta prática estão proporção da AgeRio segue abaixo: Em Reais
vimento Econômico e Social FUNDES e que serão repassados ao FREMF, FEMPO
Valor do Ati- e Tesouro do Estado. A conta Repasses FEMPO é uma conta transitória que zera o
demonstrados na nota 12 A Instituição segue as diretrizes da Resolução CMN nº
Investimento Recebimenvo AgeRio saldo no mês seguinte, pois recebe a baixa das parcelas dos clientes e transfere essas
3.823, de 16 de dezembro de 2009, emitida pelo Banco Central do Brasil, referente aos
AgeRio
to AgeRio
PDD*
31/12/2020 parcelas para o Fornecedor FEMPO. NOTA 13 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: a) Capital
procedimentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões, Funcine Projetos
R$ 175.699 R$ 106.454
R$ 33.706 R$ 35.538 Social: Em 31 de dezembro de 2020, o capital social é de R$ 479.504 mil (quatrocencontingências passivas e contingências ativas. m) Créditos tributários: Com base no Afinal Filmes 1
R$ 142.908
R$ 0
R$ 0 R$ 142.908 tos e setenta e nove milhões e quinhentos e quatro mil reais), representado por ações
histórico de operação da Instituição, não foi efetuado o registro contábil de ativos fiscais Afinal Filmes 2
R$ 250.089
R$ 24.150 R$ 225.938
R$ 0 ordinárias nominativas, assim distribuídas:
diferidos decorrentes de diferenças temporárias, de prejuízo fiscal de Imposto de Ren- Sala de Cinema Itaipu
da da Pessoa Jurídica e de base negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líqui- O Diário de Mika 1ª
Estado do Rio de Janeiro
170.866.736
R$ 24.294
R$ 0
R$ 24.294
R$ 0 Companhia Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro
do, uma vez que ainda não foi elaborado o estudo técnico nos termos da Resolução Temporada
13.653
CMN nº 4.842/2020, sobre projeções da expectativa de resultados futuros, e demons- O Diário de Mika 2ª
Total
170.880.389
R$ 147.195
R$ 0 R$ 147.195
R$ 0 Em 31 de dezembro de 2019 o capital social era de R$ 468.949 mil, representado por
tração da probabilidade de ocorrência de obrigações futuras com impostos e contribui- Temporada
R$ 214.362
R$ 0
R$ 0 R$ 214.362 ações ordinárias nominativas distribuídas da mesma forma acima. Em 10 de julho de
ções que permitam a realização do ativo fiscal diferido.. NOTA 4 MUDANÇA NA Filme Mussum
R$ 178.635
R$ 0
R$ 0 R$ 178.635 2020 foi arquivado na JUCERJA o documento da destinação dos Juros Sobre Capital
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: A partir de janeiro de Filme Orlando, Florida
2020, as alterações advindas da Resolução CMN nº 4.720/2019 e Circular BACEN nº Filme Ela Disse, Ele
Próprio para o aumento de Capital da AgeRio aprovado pelo Conselho de AdministraR$ 185.780
R$ 2.630 R$ 183.150
R$ 0 ção, na Assembleia Geral de 9 de dezembro de 2019.
3.959/2019 (posteriormente revogada pela Resolução BCB nº 2/2020) foram incluídas Disse
nas Demonstrações Contábeis da AgeRio. O objetivo principal dessas normas é trazer Filme Gaby Estrella
Abaixo demonstramos a evolução do Capital Social:
R$ 357.270
R$ 0,125 R$ 357.144
R$ 0
similaridade com as diretrizes de apresentação das demonstrações financeiras de Produção
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AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
CNPJ: 05.940.203/0001-81
Descrição
Valor (R$ MIL)
Capital Social em 31 de dezembro de 2019
468.949
Aumento de Capital com reservas do exercício 2018
1.011
Aumento de Capital por renúncia de dividendos/JCP exercício 2018
2.700
Aumento de Capital com reservas do exercício 2019
2.344
Aumento de Capital por renúncia de dividendos/JCP exercício 2019
4.500
Total do Capital Social em 31 de dezembro de 2020
479.504
b) Reserva de Lucros: A Reserva Legal é constituída no percentual 5% do lucro líquido e limitada a 20% do valor do capital social. As outras Reservas de Lucros representam os lucros remanescentes após a constituição da reserva legal.
NOTA 14 DESDOBRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO: a) Receita com
a Intermediação Financeira
31/12/2020 31/12/2019
Receita com Operações de Crédito
19.050
15.966
Receita com Títulos Públicos Federais
1.920
3.072
Resultado com Fundos de Investimentos Renda Fixa
5.289
15.948
Resultado com Fundos de Investimentos em Participações
4.913
7.530
Resultado com Fundos Garantidores
(12)
Total
31.160
42.516
b) Receita com a Prestação de Serviços
31/12/2020 31/12/2019
Receita como Agente Financeiro do FUNDES
10.390
12.622
Receita com Tarifas
3.565
2.551
Total
13.955
15.173
c) Despesa de Pessoal
31/12/2020 31/12/2019
Proventos
16.524
16.485
Encargos Sociais
5.658
5.764
Honorários de diretores e conselheiros
1.553
1.918
Benefícios
4.815
4.948
Treinamentos
54
205
498
464
Estagiários
Total
29.102
29.784
d) Outras Despesas Administrativas
31/12/2020 31/12/2019
Despesa de Energia Elétrica
165
180
Despesa de Aluguéis
28
36
Despesa de Comunicação
121
171
Despesa de Manutenção e Cons. Bens
177
299
Despesa com Materiais
10
68
Despesa Processamento de Dados
2.177
1.950
Despesa Promoções e Relações
52
37
Despesa de Propaganda e Publicações
64
134
Despesa de Seguros
85
73
Despesa Serviços do Sistema Financeiro
127
118
Despesa com Serviço de Terceiros
940
800
Despesa Serviço de Vigilância
59
81
Despesa Serviço Técnico Especializado
97
175
Despesa de Transporte
155
173
Despesa com Viagens
40
120
Despesa com Emolumentos judiciais e cartorários
221
180
Despesa com Associações
180
176
Despesa com Condomínio
681
642
Outras Despesas Administrativas
52
117
1.997
2.430
Despesa com Depreciação e Amortização
Total
7.428
7.960
e) Despesas Tributárias
31/12/2020 31/12/2019
ISS
370
380
COFINS
1.730
2.198
PIS
281
357
Outros Impostos e Taxas
159
158
Total
2.540
3.093
NOTA 15 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
31/12/2020
31/12/2019
IRPJ CSLL
IRPJ CSLL
Resultado antes da tributação sobre o lucro
e participação de empregados
(1.744) (1.744) 11.311 11.311
(-) Participação nos lucros
3
3
490
490
(-) Juros sobre o Capital Próprio
- 4.500 4.500
Resultado após participações
(1.747) (1.747) 6.321 6.321
(+) Adições
6.839 6.839 3.371 3.371
(-) Exclusões
1.043 1.043
370
370
Resultado Líquido Ajustado
4.049 4.049 9.322 9.322
IR - 25% e CSLL - 20% (2020) e 15% (2019)
919
776 2.219 1.398
Total IR e CSLL
1.695
3.617
Ganho Tributário JCP
- 1.098
675
NOTA 16 INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A instituição não realizou operações
com características de derivativos e não possui operações financeiras com a finalidade
de proteger-se dos riscos de perdas com flutuações nas taxas de câmbio e de juros,
na data do Balanço. NOTA 17 SEGUROS
LIMITE MÁXIMO
DE INDENIZAÇÃO/
SEGURO
VIGÊNCIA
GARANTIA (R$ Mil)
Bens patrimoniais móveis e imóveis 25/02/2020 a 25/02/2021
6.200
Responsabilidade civil dos Executivos 17/04/2020 a 17/04/2021
15.000
Em 31 de dezembro de 2020, a AgeRio mantinha apólices de seguro para cobertura
dos Bens do Ativo Fixo em montante considerado suficiente pela administração para
cobrir eventuais riscos. NOTA 18 LIMITES OPERACIONAIS: Os Limites Operacionais
da AgeRio são reportados mensalmente ao Banco Central do Brasil através do documento 2061 Demonstrativo de Limites Operacionais. A parcela relativa às exposições
ao risco de crédito é calculada de acordo com a Abordagem Padronizada do Banco
Central do Brasil, em conformidade com a Circular nº 3.644/13. A exposição ao risco
operacional é calculada de acordo com abordagem do indicador básico, conforme
Circular nº 3.640/2013. A AGERIO não possui operações em carteira de negociação
e monitora as exposições referentes ao risco de mercado (parcela RWAMPAD) por
meio de abordagem padronizada. A metodologia utilizada para cálculo do risco da variação de taxas de juros de operações da carteira de não negociação (RBAN) é o VaR
paramétrico, com 95% de segurança e intervalo para um dia. Os valores referentes à
alocação de capital para as exposições a risco da AGERIO se encontram devidamente
enquadrados nos limites operacionais estabelecidos pela regulamentação vigente,
conforme tabela a seguir.
31/12/2020 31/12/2019
Patrimônio de Referência (PR)
471.722
468.462
Capital Destacado para Operações com o Setor Público
44.535
44.535
PR para Limite de Compatibilização com o RWA
427.187
423.927
RWA - Ativos Ponderados pelo Risco
451.498
445.974
- RWACPAD
351.371
302.707
- RWAOPAD
100.127
143.267
- RWAMPAD
0
0
RBAN
614
154
Limite para Imobilização (LI)
213.593
211.964
Situação para Limite de Imobilização
2.649
3.281
Índice de Imobilização (II)
0,62%
0,77%
Índice de Basiléia (IB)
94,62%
95,06%
NOTA 19 GERENCIAMENTO DE RISCOS: I Estrutura de Gerenciamento de
Riscos: A estrutura de gerenciamento de riscos da AgeRio considera os princípios
básicos aplicados a gestão de riscos, as práticas de mercado, além das recomendações dos supervisores e reguladores e compreende a existência de normas, sistemas,

rotinas e procedimentos que permitem identificar, mensurar, controlar, mitigar e reportar
a exposição aos riscos de forma contínua e integrada. O gerenciamento de risco possui governança própria, segregada das unidades de negócios e de auditoria interna,
e é liderado por um diretor estatuário designado para responder pelo controle interno,
conformidade e riscos da instituição. A Política de Gerenciamento Contínuo e Integrado
de Riscos está alinhada aos objetivos estatutários e estratégicos e define regras de
atuação que dão suporte à execução de todas as atividades da AGÊNCIA e estão
acessíveis a todos os administradores, empregados e colaboradores, conforme suas
responsabilidades e atribuições. Os riscos associados às atividades da AGÊNCIA são
definidos na RAS e compreendem os riscos a seguir:

Os principais riscos mensuráveis e quantificáveis, considerados relevantes para
definição do apetite a riscos da AGÊNCIA, em razão da magnitude e natureza das
suas operações, são os riscos de crédito, liquidez e operacional. a) Risco de Crédito: O risco de crédito está associado, principalmente, à possibilidade de ocorrência
de perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte de suas
respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados. b) Risco de Liquidez: O
risco de liquidez está associado à possibilidade da instituição não ser capaz de honrar
eficientemente suas obrigações, bem como a possibilidade da instituição não conseguir
negociar a preço de mercado uma posição. c) Risco Operacional: O risco operacional
está associado à possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência
ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos,
inclusive o risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados
pela instituição. II Análise de Sensibilidade: Com base no disposto na Resolução
BCB nº 2/2020, a AgeRio considera a análise de Sensibilidade advinda do “Programa
de Testes de Estresse” para avaliar as incertezas nas estimativas de ativos e passivos,
cujos valores contábeis possam sofrer alterações significativas no próximo exercício
social. O Programa de Teste de Estresse da AgeRio, utiliza parâmetros para avaliar
o impacto na liquidez e na carteira de crédito ativa da Instituição. Os resultados são
demonstrados a seguir, para cada parâmetro e visam avaliar os impactos para o 1º
semestre de 2021: Parâmetro I: Classificação de Risco das operações em carteira.
Com base na prévia de dezembro utilizada para o estudo, o total de provisionamento
utilizado como inicial era de R$ 20.546.601,49. Dessa forma, os resultados para o
Parâmetro 1 do Teste de Estresse seriam:
Cenário
Provisionamento Aumento de Provisão
Downgrade 01 nível na carteira ativa R$ 32.311.698,29
R$ 11.765.096,80
Downgrade 02 níveis na carteira ativa R$ 60.734.885,61
R$ 40.188.284,12
Downgrade 03 níveis na carteira ativa R$ 106.096.652,68
R$ 85.550.051,19
Parâmetro II: Recebimentos mensais dos 10 e 20 maiores Clientes Concentração da
carteira de Crédito
Perdas
Cenário
Perda em 30% dos créditos dos 20 Maiores Devedores da Carteira Ativa
R$ 6.534.832,25
Perda em 60% dos créditos dos 20 Maiores Devedores da Carteira Ativa
R$ 13.069.664,50
Perda em 100% dos créditos dos 20 Maiores Devedores da Carteira Ativa
R$ 21.782.774,17
Perda em 30% dos créditos dos 10 Maiores Devedores da Carteira Ativa
R$ 4.865.879,30
Perda em 60% dos créditos dos 10 Maiores Devedores da Carteira Ativa
R$ 9.731.758,60
Perda em 100% dos créditos dos 10 Maiores Devedores da Carteira Ativa
R$ 16.219.597,67
Parâmetro III: Recebimentos mensais Carteira Ativa Total
Perdas
Cenário
Inadimplência em 20% dos recebimentos mensais da Carteira
Ativa
R$ 9.367.605,03
Inadimplência em 30% dos recebimentos mensais da Carteira
Ativa
R$ 14.051.407,55
Inadimplência em 50% dos recebimentos mensais da Carteira
Ativa
R$ 23.419.012,59
Redução receitas de juros por inadimplência em 20% dos recebimentos
mensais da Carteira Ativa
R$ 2.052.521,08
Redução receitas de juros por inadimplência em 30% dos recebimentos
mensais da Carteira Ativa
R$ 3.078.781,61
Redução receitas de juros por inadimplência em 50% dos recebimentos mensais da Carteira Ativa
R$ 5.131.302,69
Parâmetro IV Variações da taxa de Juros SELIC: Foram realizados dois estudos de
cenários considerando os impactos das variações nas taxas Selic e do Índice de Atividade Econômica do Banco Central - IBC-Br com efeitos sobre a valorização direta dos
ativos de Tesouraria e de Crédito, indexados à Selic, bem como sobre a inadimplência
influenciada pelos níveis de atividade e de política monetária. 1 - Para as receitas de
TVM e Receitas de financiamento, sob a influência da taxa Selic, foram criados cenários com variação em termos de desvio padrão, evidenciando os impactos diretos nos
ativos indexados à Selic e indiretos, com a influência da taxa Selic sobre o nível de
atividade e, consequentemente, sobre a variação das taxas de inadimplência. 2 - Para
o impacto na variação da Taxa de inadimplência, em decorrência do nível de atividade
econômica, e as consequências para as receitas de Receitas de financiamento, foram
criados cenários com variação em termos de desvio padrão do IBC-Br aplicados na
fórmula de regressão de séries histórica. Os resultados da análise de sensibilidade à
taxa de juros SELIC estão apresentados no quadro a seguir:
Choque de Taxas
de juros no retorno Ocorrência
1° sem/21
dos Ativos e na
Projetado Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4
inadimplência
Selic (dez/2020)
2,00%
DP Selic
1,7254 p.p.
-1 DP
- 2 DP
+1 DP
+ 2 DP
Operações com Títulos
e Valores Mobiliários
2.563.783
995, (588.689) 4.116.674 5.654.693
Impacto
- (1.568.366) (3.152.472)
1.552.891 3.090.910
1 DP
2DP
+ 1 DP
+ 2DP
Receita de Financiamentos
7.915.352,71 6.992.497,34 6.032.640,68 8.799.324,44 9.695.961,50
Impacto
- (922.855) (1.882.712)
883.972 1.780.609
IBC-Br (Nov/2020)
DP IBC-Br
Taxa de Inadimplência
impactada pelo IBC-Br

0,59%
3,11%
4,0%

6,0%
- 1 DP

8,9%
- 2 DP

0,4%
+ 1 DP

-2,5%
+ 2 DP

Entradas de Parcelas
de Crédito
7.915.353 7.748.035 7.514.498 8.215.110 8.448.647
Impacto
(167,)
(401,)
300,
533,
DP= desvio-padrão da série histórica da SELIC de 1,5 anos. IBC-Br = Índice de Atividade Econômica do Banco Central

NOTA 20 POLÍTICA DE PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES: A AGÊNCIA possui uma estrutura normativa e procedimental, que percorre toda a organização, a fim de evitar que a instituição
seja utilizada para a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/FT). A prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo,
no âmbito da AgeRio, é constituída pelas conhecimento fundamentado com aqueles
que nos relacionamos, bem como constante treinamento dos nossos empregados e
parceiros nas medidas de PLD/FT. A cultura de prevenção à lavagem de dinheiro e
combate ao financiamento do terrorismo é um pilar estruturante da AGÊNCIA, com
apoio da Alta Administração, e serve de norte para o cumprimento de nossa missão
institucional. Adicionalmente, a AgeRio possui um Portal de Prevenção à PLD em sua
rede corporativa, disponibilizando a todos os empregados os principais normativos
internos estratégicos e operacionais sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, bem como legislação de entidades regulatórias e de controle.
NOTA 21 PARTES RELACIONADAS: O Governo do Estado do Rio de Janeiro é o
acionista majoritário da AgeRio e a Companhia Desenvolvimento Industrial do Estado
do Rio de Janeiro é o acionista minoritário, conforme explanado na nota explicativa
número 13. A remuneração com os administradores no exercício de 2020, formado
pelo Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria,
incluindo os respectivos encargos sociais, totalizou a importância de R$ 1.878 mil (R$
2.335 mil no exercício de 2019). NOTA 22 PRESSUPOSTO DE CONTINUIDADE: A
Administração da AGÊNCIA possui um grau de governança que assegura o pressuposto da Continuidade Operacional da instituição. Esta governança está apoiada em
uma estrutura consolidada de normas e procedimentos que, amparados em regulamentação específica do Banco Central do Brasil, norteiam o processo de concessão
e acompanhamento do crédito. A AgeRio possui uma estrutura de governança com
alçadas definidas pelo Conselho de Administração e do ponto de vista prospectivo, realiza seu planejamento de médio e longo prazos com base em indicadores de cenário
econômico, do mercado de crédito e em aspectos operacionais para a fixação de suas
metas de negócios. De acordo com a base contábil de continuidade operacional, as
demonstrações contábeis da AGÊNCIA são elaboradas com base no pressuposto de
que a entidade está operando e continuará a operar em futuro previsível. Confirmamos
que não temos conhecimento de incertezas significativas relacionadas com eventos ou
condições que possam gerar dúvidas sobre a capacidade de a Empresa continuar em
operação. NOTA 23 IMPACTOS ECONÔMICOS: Da Pandemia - COVID 19: Desde o início da pandemia provocada pelo Corona vírus (COVID-19), reconhecida pela
Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, bem como pelo Governo
Federal, a AgeRio mantém suas atividades operacionais, observando os protocolos
das autoridades, mantendo o regime de trabalho dos empregados em home office e
aumentando a comunicação sobre as medidas de prevenção ao vírus, bem como
fortalecendo os meios de trabalho remoto. O BACEN adotou medidas para mitigar os
impactos causados pela pandemia, como medidas facilitadoras de renegociações de
operações de crédito sem o aumento do provisionamento para créditos de liquidação
duvidosa. A Administração da Agência tem monitorado os efeitos provocados pelo
COVID-19 em suas operações e resultados, e envida os melhores esforços para prover informações que espelhem a sua realidade econômica. Em 2020, observa-se o
aumento em operações de créditos de microempreendedores e empresas de pequeno
e médio portes, assim como um crescimento nas solicitações de renegociação e prorrogação de prazos para as operações de financiamento. Foram observados também,
efeitos sobre a provisão para créditos de liquidação duvidosa e a ampliação da participação da AgeRio como operadora de recursos de terceiros, estratégia destinada a
fortalecer as fontes de recursos voltadas a socorrer e apoiar as empresas fluminenses,
ajudando-as a combater os efeitos da pandemia do Covid-19. No programa de Microcrédito Produtivo Orientado (MPO), em 2020, foram apoiados 679 negócios, que totalizaram desembolsos da ordem de R$ 3,6 milhões, aproximadamente o triplo do total
desembolsado no ano anterior. Nas operações com o Setor Privado, foram realizadas
366 operações de crédito no ano de 2020 com pessoa jurídica, totalizando R$ 84,9
milhões concedidos para micro, pequenas, médias e grandes empresas. Desse total,
209 empresas receberam financiamento por meio de recursos próprios (representando
57,10%% no valor das contratações), 143 financiamentos pelo FUNGETUR (39,07%)
e 14 empresas pelo financiamento de inovação (3,83%). Além disso, a grande maioria
desses financiamentos (64,21%) foi realizada com crédito de até R$ 300 mil. Adicionalmente, foram lançados os Programas “Fomenta Maricá”, “Supera Mais Niterói” e
“Recomeçar Paraty, em que a Agência atua como prestadora de serviços na operacionalização de crédito para apoio a pequenos negócios localizados nos municípios
de Maricá, Niterói e Paraty, respectivamente, com recursos oriundos dos orçamentos
municipais. Já foram liberados cerca de R$ 22 milhões em operações de crédito para
732 negócios localizados nesses municípios. As operações desses programas geraram R$961,8 mil em receitas para Agência no período de julho a dezembro de 2020.
Nas operações com o Setor Público, no qual a AgeRio é parceira dos municípios do
Estado do Rio de Janeiro por meio da concessão do crédito às prefeituras, foram liberados recursos da ordem de R$ 3,755 milhões ao longo de todo o ano de 2020.
No que tange às renegociações, em 2020 foram realizados 578 refinanciamentos de
operações, com valor total renegociado de aproximadamente R$ 160 milhões, sendo
R$119 milhões em linhas AgeRio, R$ 37 milhões da FINEP, R$ 3 milhões do BNDES
e R$ 1 milhão do FUNGETUR. O resultado de operações com TVM alcançou R$ 1,8
milhões no encerramento do semestre, impactada positivamente pela compra de NTN-B em setembro/2020, porém negativamente pela taxa Selic na mínima histórica de
2% ao ano. Como vem sendo amplamente divulgado, os efeitos futuros referentes ao
Covid-19 ainda possuem elevado grau de incerteza e desta forma, por serem de difícil
mensuração, permanecerão sendo acompanhados pela Administração da Agência,
que seguirá atenta e cuidadosa a toda e qualquer informação ou evento relacionados
ao COVID-19, com o intuito de refleti-los e/ou divulgá-los tempestivamente em suas
demonstrações financeiras. NOTA 24 RESULTADO LÍQUIDO CONTÁBIL x RESULTADO LÍQUIDO RECORRENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019: A
seguir, apresentamos os principais eventos não recorrentes que impactaram o Resultado Líquido nos períodos:
31/12/2020 31/12/2019
RESULTADO LÍQUIDO CONTÁBIL (A)
(3.442)
7.204
EVENTOS NÃO RECORRENTES (B)
(3.191)
(493)
RECEITAS
Atualização monetária PER/DCOMP
135
Lucro alienação Bens de Não Uso
2
180
DESPESAS
Indenizações Trabalhistas
(158)
Conservação/Manutenção - Imóvel em Garantia
(61)
Estorno de provisão de despesa de contrato de prestação
de serviços (rompimento contratual com fornecedor)
24
ISS Recolhido Outros Municípios (Maricá)
(18)
Desconto Concedido - Renegociação Operação de Crédito
(183)
Perda IOF
(32)
Encargos por descumprimento de prazos/obrigações
(38)
(8)
Baixa de Imobilizado/Intangível
(180)
Desvalorização de Bens de Não Uso
(2.901)
(446)
RESULTADO LÍQUIDO RECORRENTE (A-B)
(251)
7.697
NOTA 25 EVENTO SUBSEQUENTE: Exclusão da AgeRio do Regime de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro: A partir de 14 de janeiro de 2021 a Agência foi
excluída do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, com a publicação da Lei Complementar n°178/2021, que altera a Lei Complementar n°159/2017,
modificando, entre outros dispositivos, a abrangência do RRF para retirar de seu alcance as estatais não dependentes. Com isso, é possível prosseguir com ações como
a concessão do reajuste salarial dos empregados. Nova entrada de recursos do
Programa Supera Mais Niterói: Em janeiro/2021 houve nova entrada de recursos
do programa Supera Mais Niterói, no valor de R$ 10 milhões, para oferta de créditos
orientados no município.
Erika Elizabete de Oliveira Silva Mattioli - Contadora CRC/RJ 097576/O CPF:
933.857.061-49. Tatiane Dutra Rosa Peres - Diretora de Controladoria. Andre
Luiz Vila Verde Oliveira da Silva - Presidente

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA
1 INTRODUÇÃO: 1.1 Constituição e Regulamentação do Comitê de Auditoria: O Comitê de Auditoria da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. – AgeRio foi instituído em atendimento à Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Decreto Estadual
nº 46.188, de 06 de dezembro de 2017, e à Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 3.198, de 27 de maio de 2004, e segue as disposições contidas no Estatuto Social da AGÊNCIA e Regimento Interno do colegiado. 1.2 Principais atribuições do
Comitê de Auditoria: Compete ao Comitê de Auditoria assessorar o Conselho de Administração no que se refere ao exercício das suas funções de auditoria e de fiscalização, de modo a avaliar as práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações
financeiras/contábeis, as atividades de auditorias interna e independente e controle interno, a eficácia do sistema de controle interno e de gerenciamento de risco, assim como o cumprimento das recomendações formuladas pelos órgãos de controle interno e externo. 1.3 Composição: Conforme disposto no art. 35 do Estatuto Social da AGÊNCIA, o Comitê de Auditoria, com funcionamento de modo permanente, é composto por 3 (três) membros, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 3
(três) anos, não coincidente para cada membro, permitida uma reeleição. Atualmente, o comitê é composto pelos seguintes membros: Sr. Flavio Correia Santos e sendo presidido pela Sra. Carla Christina Fernandes Pinheiro. Todos exercendo o primeiro mandato
e com experiência profissional e/ou formação acadêmica compatível com o cargo. 2 ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020: O Comitê de Auditoria reuniu-se 6 (seis) vezes no segundo semestre de 2020, realizando
sessões de debates, análises e esclarecimentos. Essas reuniões envolveram Diretores, Superintendentes, Gerentes Executivos e Auditor Interno. 3 RECOMENDAÇÕES APRESENTADAS: Na reunião de outubro de 2020, o Comitê de Auditoria recomendou à
administração da AGÊNCIA sobre a necessidade de se retornarem as reuniões com o Conselho de Administração, uma vez que tais reuniões não vem sendo realizadas desde maio de 2020. Tal recomendação está sendo analisada pela administração da AgeRio.
Na reunião de novembro de 2020, o Comitê de Auditoria recomendou sobre a necessidade de providências pela Administração da AGÊNCIA quanto ao quadro reduzido de empregados nas equipes. Tal recomendação foi atendida por meio da redistribuição de
empregados a partir da nova estrutura organizacional implantada em 22 de janeiro de 2021. Quanto à recomendação feita pelo Comitê de Auditoria reportada no relatório anterior (RE Comitê de Auditoria 05/2020 referente ao primeiro semestre de 2020) sobre
a necessidade do Auditor Interno ter, no quadro da unidade de Auditoria Interna, o apoio de um analista para a realização das atividades da referida unidade. Tal recomendação foi atendida em 27 de outubro de 2020. 4 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS
SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO: Verifica-se que o Sistema de Controle Interno da AgeRio está em constante aperfeiçoamento, sendo capaz de identificar fatores adversos relevantes, o que vem permitindo a adoção de medidas preventivas e corretivas
pela Administração. O Sistema de Controle Interno adotado pela AgeRio é estruturado por meio de políticas, normativos, cultura organizacional e de padrões éticos e de integridade promovidos pela AGÊNCIA, permitindo, desse modo, a prestação de informações
consistentes sobre os aspectos gerenciais, financeiros e operacionais, em conformidade com a regulamentação pertinente. 5 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS AUDITORIAS INDEPENDENTE E INTERNA: O Comitê de Auditoria tem à sua disposição o
acesso direto à Auditoria Interna da AGÊNCIA e aos Auditores Independentes (por meio da Auditoria Interna) para discussão de atividades realizadas. Diante disso, foi avaliado pelo Comitê que a Auditoria Interna vem exercendo suas atribuições com satisfatória
efetividade, observando o seu Plano Anual de Atividades (PLANAT), de forma independente, contínua e efetiva, dispondo de canais de comunicação eficazes. Quanto à Auditoria Independente, por sua vez, o Comitê avalia de forma plenamente satisfatória o volume
e a qualidade das informações fornecidas por esta, não tendo sido verificadas situações que pudessem prejudicar a objetividade e a independência dos auditores externos, bem como a solidez e continuidade da AGÊNCIA. 6 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As práticas utilizadas na elaboração das Demonstrações Financeiras ocorreram em conformidade com a legislação societária aplicável e com as normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Por
fim, não foi verificada a existência de divergência entre a Administração da AGÊNCIA, os auditores independentes e este Comitê de Auditoria em relação às Demonstrações Financeiras apresentadas. 7 CONCLUSÕES: O Comitê de Auditoria, em decorrência
das avaliações fundamentadas nas informações e nos relatórios recebidos da Diretoria Executiva (referentes, dentre outros, a análise mensal do balancete, gerenciamento de disponibilidades e de risco, gestão da carteira de crédito, execução do Plano Financeiro
Orçamentário, demonstrativo de limites operacionais), das áreas de gestão Financeira, de Riscos Corporativos, de Controle Interno, Conformidade e Programa de Integridade, da Auditoria Interna e da Auditoria Independente, ponderadas as limitações decorrentes
do escopo de suas atribuições, conclui que não foram identificadas situações que possam colocar em risco a continuidade da AGÊNCIA. Em assim sendo, o Comitê de Auditoria não tem nada a opor à aprovação das Demonstrações Financeiras individuais e
consolidadas do Conglomerado Prudencial, referentes ao segundo semestre de 2020, com o consequente encaminhamento ao Conselho de Administração. Rio de Janeiro, 25 de março de 2021. COMITÊ DE AUDITORIA: Carla Christina Fernandes Pinheiro
(Presidente) – Flavio Correia Santos (Membro).
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Diretores e aos Acionistas da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A – AGERIO Rio de Janeiro – RJ Opinião Examinamos as demonstrações contábeis individuais da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO S.A. (“Agência” ou “AgeRio”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da AgeRio em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Agência, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e com as 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: Demonstrações contábeis
consolidadas: A AgeRio elaborou um conjunto completo de demonstrações contábeis consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 de acordo com Resolução nº 4.280, de 31 de outubro de 2013, do Conselho Monetário Nacional (CMN) e
regulamentações complementares do Banco Central do Brasil, apresentadas separadamente, sobre as quais emitimos relatório separado, não contendo qualquer modificação, com data de 26 de fevereiro de 2021. Outras informações que acompanham as
demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da Agência é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Agência continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Agência ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Agência são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 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 Agência; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Agência. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Agência a não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.
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O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.
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